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Abstract
As news media struggle to engage young people in their content, new ways of telling
stories are being explored in newsrooms in order increase levels of engagement,
motivation and to keep people informed about society. One of these new storytelling
formats is gamification, defined as using game elements in nongame contexts.
Previous research on gamification in journalism has focused on how gamification is
defined and used in journalism, but little is known about the effects of game elements
on the users.
The purpose of this thesis is to examine how game elements in journalism influence
young users’ (between 1835 years) motivation, engagement, knowledge and positive
mood. The theoretical basis of the thesis is based on the selfdetermination theory,
which states that people will feel intrinsically motivated if three basic psychological
needs are fulfilled: The need of competence, autonomy and relatedness.

Based on existing research I predicted that: Participants who read a news story with
game elements would be more engaged in the story, more motivated, have gained a
higher level of knowledge after reading the story and have a higher level of positive
mood than participants, who read a story without game design elements. I also
predicted that especially frequent news users and men who read the news story
would be engaged, motivated and gain more knowledge.

To verify the hypotheses and answer the research question I conducted a
surveyexperiment. Two groups of participants (N=91) were randomly assigned to
read a news story about a hard news topic with or without game elements and fill out
a questionnaire. The selfdetermination theory was used as a framework for
implementing the game elements in the story. After a week a follow up questionnaire
was sent to the participants asking them some of the same factual questions as the
previous questionnaire, and enquiring about their behaviour after reading the story.
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The results show that having game design elements in a news story will cause users
to feel more engaged in the news story. Regardless, the game design elements do not
prompt the users to read more news stories, similar news stories or seek out more
information about the subject. Neither do they feel inclined to inform or talk to
friends, family or colleagues about the subject any more than users who read a story
without game design elements. Users had not changed their behavioral intentions
when asked one week later.
Furthermore the results show that reading the news story with game design elements
made users feel like they acquired more knowledge about the subject, and actually
had a higher level of factual knowledge about specific information from the news
story, which was not significant a week later. Participants reading the story without
game elements had a higher level of factual knowledge about general information,
and a week later this was still significant. The results also revealed that a news story
with game elements did not affect men’s motivation, engagement or knowledge more
when compared to women. Participants who read news everyday had a higher level
of motivation but game elements did not affect their engagement or knowledge.

The survey experiment shows that game elements in journalism can be a useful tool
in order to engage young users in news stories and inform them about hard news
topics. However, it is important that game elements are an integrated part of the story
and that they do not distract the user from the actual content.

5

1.0 Indledning

1.1 Problemfelt
En kriger har lavet en plan om at slå en modstander, et monster, ihjel. Med fuld fart
fremad gennem et bevokset landskab sniger krigeren sig ind monsteret i et
overraskelsesangreb, spænder sin bue og fyrer ildpile afsted indtil monsteret til sidst
bukker under og falder om. Scenariet beskrevet her er fra spillet League of Legends,
et af de mest streamede computerspil i verden1. Hver dag udspiller der sig lignende
scenarier på computerskærmene landet over, for computerspil er blevet en integreret
del af vores hverdag (Kraus 2009) og appellerer specielt til børn og unge. Ifølge DR
Medieudviklingen 2017 bruger unge mellem 1529 år hver dag 51 minutter på spil og
gaming.

Spil er kendt for evnen til at engagere og begejstre. Når folk spiller spil, oplever de
normalt følelsen af at føle sig effektive (competence), at have selvbestemmelse
(autonomy) og behovet for at høre til (relatedness), hvilket alle er grundlæggende
psykologiske behov, der appellerer til folks indre motivation (Ryan et. al. 2006). Med
andre ord: når disse behov er opfyldt i spil, giver det folk lyst til at engagere sig i
spillet og vende tilbage til det, ligesom det øger spillernes positive humør.
Motivationen for at spille spil står i kontrast til de unges interesse for de traditionelle
nyhedsmedier (Ferrer Conill & Karlsson 2015; Gottlieb 2017). I en fragmenteret
medieverden kæmper nyhedsmedierne om de unges opmærksomhed, der i højere
grad vælger de sociale medier til og nyhedsmedierne fra (DR Medieudviklingen
2017).
Per Westergaard, tidligere formand for Styrelsen ved Center for Journalistik på
Syddansk Universitet, ridser de unges manglende interesse for traditionelle
nyhedsmedier op på denne måde:

1

Twitchmetrics (2018). Most watched games on Twitch, May 2018
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“Generationskløften mellem på den ene side de generationer, som bruger
journalistiske nyheder, og på den anden side de generationer, som mere eller mindre
har vendt journalistiske nyheder ryggen, er en af de største udfordringer for vores
demokrati. Den kløft går ud over sammenhængskraften i samfundet” (Westergaard
citeret i Gottlieb 2017:7)

Derfor udforsker de digital nyhedsmedier hele tiden nye måder at fortælle historier
på i håbet om at skabe mere engagement blandt brugerne. (Ferrer Conill & Karlsson
2015; Gottlieb 2017) Gamification  brugen af spilelementer i kontekster der ikke har
med spil at gøre (Deterding et. al. 2011), er en af de fortælleformer, som
nyhedsmedierne eksperimenterer med.

Gamification har vist sig at være en effektiv metode til at skabe engagement og
motivation hos brugerne i mange forskellige brancher (Ferrer Conill & Karlsson
2015), blandt andet inden for sundhed. I et studie blev to versioner af en fitnessapp,
testet i 12 måneder på deltagere, der var inaktive. Deltagere der havde brugt appen
med spilelementer, så de appellerede til deres indre motivation, lykkedes med at øge
deres ugentlige træningsmængde. Appen designet efter andre principper viste
derimod negative resultater (Frederichs et. al. 2015).
I undervisning har flere studier vist, at gamification kan have en positiv indflydelse
på elevernes motivation, engagement og erhvervelse af viden (Kapp 2012). For
eksempel blev gamification brugt som et værktøj i elearnings forløb på et
universitet. De studerende der afsluttede kurset med gamification klarede sig bedre i
praktiske opgaver i forbindelse til kurset, ligesom de havde en højere faktuel viden.
(Domínguez et. al. 2013).

I en journalistisk kontekst har udenlandske medier som for eksempel AlJazeera, og
danske medier som for eksempel DR, eksperimenteret med at bruge forskellige
former for spilelementer i deres journalistiske formidling. Blandt andet til at fortælle
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en historie om ulovligt fiskeri i Sierra Leone2 og om præsidentkandidaternes vej til
magten i USA3.
Men mens forskningen i gamification i journalistikken indtil nu mest har fokuseret
på begrebsafklaringer af gamification (Ferrer Conill & Karlsson 2015), hvordan
medierne bruger forskellige spilelementer i deres formidling og på deres nyhedssider
(ibid.), og de problematikker det kan medføre at anvende gamification i
nyhedsjournalistik, som for eksempel at underholdning kan komme til at overskygge
det journalistiske indhold (Ferrer Conill & Karlsson 2015), så har det været
begrænset fokus på at undersøge, hvilken effekt spilelementer har på brugerne.
Derfor ønsker denne opgave at bidrage til dette uudforskede felt og undersøge,
hvordan gamification kan påvirke unge nyhedsbrugeres engagement, motivation,
viden og humør. Som journalist er det relevant at vide, hvilken effekt de
fortællemæssige greb har på brugeren, og hvordan spilelementer kan anvendes til at
fange de unge brugeres opmærksomhed. Det leder mig frem til følgende
problemformulering:

1.2 Problemformulering
Hvilken effekt har brugen af spilelementer i journalistik på unges motivation,
engagement, viden og humør?

1.3 Uddybning af problemformuleringen
Problemformuleringens “effekt” dækker over begreberne viden, engagement,
motivation og humør.

Problemformuleringen bliver besvaret på baggrund af et eksperiment. I
eksperimentet præsenterer jeg deltagerne for en journalistisk nyhedshistorie.
Historien bliver lavet i to forskellige versioner. En version med spilelementer og en
version som en traditionel nyhedshistorie uden spilelementer. Her vil

2
3

Al Jazeera (2012) ‘Pirate Fishing  an interactive investigation’
DR (2016) ‘Præsidenternes vej til magten’
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motivationsteorien selfdetermination theory blive brugt som teoretisk ramme for
udformning af spilelementerne i undersøgelsen.

1.5 Specialets opbygning
For at undersøge problemformuleringens hypoteser, vil jeg først præsentere en
afklaring og afgrænsning af de anvendte begreber i specialet. I det følgende
teoriafsnit vil jeg introducere og uddybe de begreber og teorier, der ligger til grund
for undersøgelsen.
Derefter vil jeg præsentere metoden bag eksperimentet, hvorefter jeg vil analysere
resultaterne. Jeg vil derefter besvare problemformuleringen, diskutere resultaterne og
perspektivere dem. Derefter slutter opgaven af med en konklusion.

9

2.0 Begrebsafklaring og afgrænsning
I det følgende afsnit vil jeg indledningsvis definere og afgrænse, hvordan ord og
begreber i relation til problemformuleringen skal forstås og anvendes i specialet, da
de kan have forskellig betydning alt efter sammenhæng.

Unge: Dette speciale er afgrænset til at undersøge effekten af spilelementer i
journalistik på unge. Unge er alt efter sammenhæng defineret på forskellige måder,
og ofte inddelt i mindre undergrupper. I denne opgave anvender jeg Ferrer Conill &
Karlssons definition af unge som de personer, der er under 35 år, også kaldet for
DotNet generationen, fordi de er opvokset med internettet (Ferrer Conill & Karlsson
2015). Afgrænsningen af denne gruppe varierer ved at være født mellem 198119964
til 198020005. Jeg har valgt at afgrænse gruppen til personer mellem 1835 år.
Således ser jeg på unge voksne nyhedsbrugere, som er særlig interessante på grund af
deres ændrede medievaner (Ferrer Conill & Karlsson 2015).

Gamification: Gamification bliver er i opgaven defineret som brugen af
spilelementer i en kontekst, der ikke har med spil at gøre (Detering et. al. 2011).
Dette speciale er fokuset på brugen af spilelementer i nyhedsjournalistisk.
Gamification i nyhedsjournalistik benyttes både som fortælleform i forbindelse med
en konkret nyhedshistorie, ligesom gamification anvendes i bredere forstand af
medierne, for eksempel ved at brugeren kan give artikler point (Ferrer Conill 2016).
Dette speciales fokus er udelukkende på gamification som fortælleform i en
nyhedshistorie.

Nyhedshistorie: En journalistisk digital nyhedshistorie vil i denne opgave blive
kaldt for en nyhedshistorie.

4

5

Pew Research Centre
Fra: Oxford dictionaries: definition generation y.
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Spilelementer: Brugen af spilelementer er byggestenene i gamification, og bliver i
litteraturen blandt andet også kaldt for ‘game mechanics’ og ‘game design elements’.
(Sailer. et. al. 2017). Jeg anvender ordet ‘spilelementer’. Spilelementer er i opgaven
forstået som de elementer, der kan appellere til folks indre motivation ved at opfylde
de psykologiske behov for kompetence, selvbestemmelse og tilhørsforhold.

Motivation: Er i Den Danske Ordbog defineret som: “tilskyndelse til at handle på en
bestemt måde” (Den Danske Ordbog. motivation, 1. betydning). Motivation er i
denne opgave defineret som de adfærdsmæssige intentioner, som brugeren har. Det
vil sige et ønske om at handle på en bestemt måde. I denne opgave handler
motivation derfor om, hvor meget motivation brugeren har for at handle på bestemte
måder efter har have læst nyhedshistorier.

Engagement: Engagement er i Den Danske Ordbog defineret som: “det at være
meget interesseret, optaget eller følelsesmæssigt involveret i noget eller nogen”(Den
Danske Ordbog. Engagement, 1. betydning). I specialet bliver engagement brugt som
det at være engageret i en nyhedshistorie, mens vedkommende læser den.
Betegnelsen dækker over, at brugeren oplever nyhedshistorien som spændende,
underholdende, sjov, interessant og opslugende.

Viden: Er i Den Danske Ordbog defineret som: “alt hvad en person har lært om et
eller flere emner, gennem erfaring eller undervisning; alt hvad man har lært i et
samfund” (Den Danske Ordbog; Viden, 1. betydning.) Viden betyder i forbindelse
med problemstillingen det udbytte, som brugeren mener, at vedkommende har opnået
 eller rent faktuelt har opnået  efter at have læst den journalistiske historie. Både
umiddelbart efter at have læst historien og på sigt. Viden anvendt som begreb i
problemformuleringen er derfor:
Opfattet viden: Brugerens subjektive opfattelse af den viden, der er opnået6.

6

Definition fra Weber et al. (2017)
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Faktuel viden: Den faktiske viden, vedkommende har erhvervet sig7. Den faktiske
viden er i specialet forstået som informationer, som brugeren har været i stand til at
fastholde.

Humør: Er i Den Danske Ordbog beskrevet som: “midlertidig eller fremherskende
sindstilstand præget af en bestemt følelse eller en særlig virketrang” (Den Danske
Ordbog; humør, 1. definition). I dette speciale bliver humør defineret som den
fremherskende positive sindstilstand brugeren er i, umiddelbart efter at have læst en
nyhedshistorie.

7

Definition fra Weber et al. (2017)
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3.0 Teori
I teoriafsnittet gennemgår jeg den teori, som ligger til grund for undersøgelsen.
Teoriafsnittet er inddelt i fire kapitler. I det første kapitel vil jeg redegøre for,
hvordan de unge mediebrugerne har ændret sig fra passive modtagere til aktive
brugere, og hvordan det stiller nye krav til nyhedsmediernes måde at formidle på.
I kapitel to følger en gennemgang af spil og gamification og det relaterede koncept
newsgame, og hvordan medierne har anvendt gamification i deres journalistik.
Derefter vil jeg i kapitel tre, med udgangspunkt i motivationsteorien
selfdetermination theori, beskrive de psykologiske behov der skal være opfyldt hos
en bruger for at skabe indre motivation  og dermed også engagement, viden og øget
humør. I gennemgangen vil jeg komme ind på, hvilke spilelementer der kan
anvendes i gamification for at skabe disse behov.
Teoriafsnittet slutter i kapitel fire med en gennemgang af problematikker forbundet
med at anvende gamification.

3.1 De unge brugere og deres medieforbrug
I dette afsnit vil jeg gennemgå de unges medie og nyhedsvaner og de udfordringer,
det giver nyhedsmedierne. Som beskrevet indledningsvis så har specialet til formål at
undersøge, hvilken effekt brugen af spilelementer i journalistik har på de unge.
Derfor finder jeg det relevant at belyse de unges medie og nyhedsvaner for at skabe
en forståelse for, hvorfor gamification har et potentiale i denne målgruppe.
Som nævnt i indledningen vil dette speciale tage udgangspunkt i den voksne gruppe
af nyhedsbrugere, som er digitalt indfødte og er mellem 1835 år. Jeg vil dog også
inddrage andre grupper af unge gennem afsnittet.

3.1.1 Den nye medievirkelighed
Siden den første printavis blev udgivet i Danmark for snart 300 år siden, har
nyhedsmedierne været igennem en stor teknologisk udvikling (Gottlieb 2017:13).
13

Først kom radioen som konkurrent til printavisen og derefter TV’et. Mens
udviklingen af medieplatformene dengang stadig foregik i et tempo, hvor
nyhedsmedierne kunne følge med, så åbnede internettet og derefter de sociale medier
op for nye formater og genrer, der konstant er under udvikling (Gottlieb 2017:13).
Internettet er i dag blevet en del af danskernes hverdag. 94 procent af danskerne er
online dagligt (Danmarks Statistik 2017). Det betyder også en konstant
tilgængelighed af mediernes indhold, og hvor alt information kun er ét klik væk (DR
Medieudviklingen 2015:53). Den nye digitale virkelighed har i høj grad ændret folks
medie og nyhedsvaner og i særlig grad de unges. Det sætter nye krav til
nyhedsmediernes måde at formidle på for at skabe interesse for journalistikken og
engagement blandt sine brugere.

3.1.2 Fra passive modtagere til aktive brugere
Folk blev førhen betragtet som publikum eller læsere af medierne. Deres rolle var
overordnet passiv, og muligheden for at give feedback var stærkt begrænset (Ferrer
Conill & Karlsson 2015:366, Madsen & Svendsen 2005:180). Men med
tilgængeligheden af de nye digitale medier, har folk fået en langt mere aktiv rolle
som brugere af medierne (Ferrer Conill & Karlsson 2015:366). De nye medier åbner
nu op for mere direkte dialog, hvor brugerne selv kan skabe indhold, for eksempel på
blogs, ligesom de kan diskutere med andre. Denne tendens kalder den amerikanske
forsker Jenkins for ‘particionary culture’. Brugerne er nu aktive medskabere af
indholdet frem for blot at være passive tilskuere. Det er særligt den unge generation,
der er opvokset med de digitale platforme, der er en del af denne mediekultur
(Jenkins 2006:23). De unge er vant til at interagere med medierne, og det afspejler
sig i den måde, som de bruger medierne på.

3.1.3 De unge nyhedsbrugere
Den unge generation adskiller sig væsentligt fra de ældre generationer i måden, de
får deres nyheder på. Hvor de ældre bruger de digitale medier som et supplement til
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de trykte medier, så er de unges nyhedsforbrug udelukkende digitalt (Ferrer Conill &
Karlsson 2015:15).
De unge er engageret i nyheder på andre måder end gennem traditionelle medier (DR
Medieudviklingen 2017). Selvom forbruget af de digitale medier vokser i
voksengruppen (plus 30), så er det stadig de traditionelle medier som print, radio og
tv, der står stærkest. Andelen af danske unge mellem 1529 år, der får deres nyheder
fra sociale medier og andre kilder på internettet, er derimod vokset (ibid.).

Figur 1. Andel af unge der dagligt får nyheder via mediet. Kilde: DR Medieudviklingen
2017.

Som det fremgår af figur 1, er de sociale medier de unges primære indgang til
nyheder. 66 procent af de unge mellem 1529 år får dagligt nyheder fra sociale
medier, mens 60 procent får dem fra andre steder på internettet. Kun 20 procent får
nyhederne fra print (DR Medieudviklingen 2017).
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Et feltstudie om unge avislæsere har givet nogle indikationer på, hvorfor de unge
vælger de traditionelle medier fra (Gottlieb 2017). Resultaterne viste, at de unge føler
sig ekskluderet af de traditionelle medier, hvor nyhederne føles indforståede.
Samtidig udtalte respondenterne en søgen efter, at medierne ikke kun fokuserer på
negative historier, men også giver historierne perspektiv (ibid.:3132).
Som det fremgår af figur 2, viser en undersøgelse fra Reuters Institute of Journalism
2017 at hovedårsagen til, at folk ofte undgår nyhedsmedierne, skyldes at nyhederne
kan påvirke deres humør negativt. I Danmark er gruppen af folk, der ofte undgår
nyheder 14 procent. Det stiller derfor krav til nyhedsmedierne om at formidle
historier, så de giver mening for brugeren at involvere sig.
Figur 2. Årsager til folk vælger nyhederne fra. Kilde: Reuters Institute Digital News Report
2017.

De unges brug af sociale medier er, i modsætning til de traditionelle medier, et udtryk
for en mere interagerede måde at bruge medieindhold på. Her kan man dele indhold
og diskutere, hvad man har lyst til (Kulturstyrelsen 2016:28). De unges brug af
sociale medier betyder også, at nyhederne i stigende grad kommer frem til de unges
FacebookFeed gennem venner eller andre, der har kommenteret, liket eller delt et
opslag på de sociale medier (DR Medieudviklingen 2017).
De sociale medier er ikke kun vigtige platforme for at opdage nyhederne, men de
opfordrer også folk til at diskutere og dele dem. En undersøgelse fra Reuters Institute
of Journalism i 2016 viser, at 24 procent af alle nyhedsbrugere på internettet i løbet
af en typisk uge deler nyheder på sociale medier. På den måde bliver brugernes
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nyhedsbillede mere individuelt og flettet ind i underholdning, som Facebook og
andre sociale medier også er. En af nyhedsmediernes største bekymringer er, i
hvilken grad de overhovedet er synlige på de sociale medier (Reuters Institute Digital
News Report 2016). Engagement og loyalitet bliver derfor fremhævet som
interessante pejlemærker for vinde brugernes opmærksomhed, ligesom
nyhedsmedierne bør udvikle indhold, der giver omgående værdi for brugeren, både i
form af indhold, brugervenlighed og teknik (ibid.:1820).

Ferrer Conill & Karlsson (2015) argumenterer for, at nyhedsmedierne i forsøget på at
skabe synlighed omkring deres indhold er begyndt at give afkald på redaktionelle
værdier om væsentlighed og relevans og har gjort deres indhold mere kommercielt
(ibid.:359). Det stiller derfor stadig højere grad krav til medierne om at lave indhold,
som kan trænge igennem den sociale mur, uden det skal gå på kompromis med
indholdet.

De unges forbrug af sociale medier afspejler sig også i de nyhedshistorier, der
interesserer dem. En undersøgelse fra Reuters Institute of Journalism 2016 viser, at
de personer som har de sociale medier som deres hovedkilde til nyheder, også er
dem, der interesserer sig mest for bløde nyhedsemner.

Figur 3. Bløde og hårde nyhedsemner. Kilde: Reuters Institute Digital News Report 2016.

Som det fremgår af figur 3, så er de bløde nyheder emner om underholdning, livsstil,
kunst og kultur og sport, mens de hårde nyheder er emner om internationale forhold,
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politik, business og økonomi og sundhed og uddannelse. (Reuters Institute Digital
News Report 2016:96). Selvom præferencen for hårde nyheder er høj i Danmark i
forhold til andre lande, er der forskel på interessen blandt de forskellige generationer.
Det er især de unge, der interesserer sig for de bløde nyhedsemner (ibid.:97).
Patterson (2001) argumenter for, at selvom de bløde nyhedsemner har sin berettigelse
i journalistikken, så er det de hårde nyheder, der gør folk oplyste og informerede om
det samfund, de er en del af. På den baggrund er det især interessant at se på,
hvordan gamification kan anvendes på hårde nyhedsemner.

Som berørt i dette afsnit stiller de unges medievaner krav til, at nyhedsmedierne
involverer de unge i deres journalistik og samtidig laver indhold, der er engagerende
og giver mening for brugerne at bruge tid på, uden det er på bekostning af den
journalistik, der bliver formidlet.

3.1.4 Computer som medieforbrug
Konkurrencen om opmærksomheden fra de unge nyhedsbrugere kommer ikke kun
fra andre nyhedskilder. Med uendelige mængder af information på internettet, er der
mange tilbud at vælge imellem, både udenlandske og danske. De 1529 åriges
tidsforbrug på streaming af video og lyd, sociale medier og spil og gaming er mere
end dobbelt så stort som tidsforbruget blandt danskere over 30 år. (DR
Medieudviklingen 2017).
Mens nyhedsmedierne leder efter nye måder at interagere med de yngre brugere, så
er computerspil en af de typer af medier, som især engagerer de unge.
En undersøgelse fra DR Medieudvikling 2017 viser, at folk i alle aldre spiller
computer, og for mange er det en del af det daglige medieforbrug. Som det fremgår
af figur 4, så bruger unge mellem 1529 år 51 minutter om dagen på spil og gaming,
mens personer over 30 år bruger 18 minutter om dagen. De unge bruger altså næsten
lige så meget tid om dagen på at spille, som de gør på at være på de sociale medier,
som er deres primære indgang til nyheder.
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Figur 4. Dagligt minutforbrug fordelt på medier. Kilde: DR Medieudviklingen 2017.

Det er især mændene, som computerspillene appellerer til. Som det kan ses på figur
5, så spiller 37 procent af alle danske mænd og 6 procent af kvinder mellem 2029 år
computerspil eller spillekonsol dagligt. Ser man på, hvordan forbruget af computer
ser ud hos de endnu yngre brugere, så tegner der sig et billede af en generation af
storforbrugere af computerspil. Hele 96 procent af danske drenge mellem 1319 år
spiller computer (DR Medieudviklingen 2017:42).
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Figur 5. Andel der spiller computerspil dagligt. Kilde: DR Medieudviklingen 2017.

Computerspil opfylder behov for at slappe af, få nye input og en følelse af
fællesskab. Derved opfylder computerspil mange af de behov, som de traditionelle
medier også gør, forskellen er, at i computerspil kan brugerne deltage aktivt,
interagere og kreere (DR Medieudviklingen 2017:42).
Computerspil er en integreret del af de unges medieforbrug i dagligdagen. Vaner og
traditioner forbundet med medieforbrug er tæt forbundet med den generation, de
unge er en del af (Ferrer Conill & Karlsson 2015). Ferrer Conill & Karlsson (2015)
argumenterer derfor for, at hvis de nye generationer vender de traditionelle medier
ryggen og samtidig er meget engageret i spille spil, så vil denne tendens kun blive
forøget de kommende generationer. Spil er derfor en af de fortælleformer, som
nyhedsjournalistikken kan lære af for at fange de unge brugers opmærksomhed
(ibid:361).

3.1.5 Sammenfatning
Den unge generation er vant til at interagere med medierne, de vælger
nyhedsmedierne fra og bruger de sociale medier som deres primære indgang til
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nyheder, hvor vennerne i høj grad bestemmer indholdet. De unge interesserer sig
også i højere grad for bløde nyhedsemner. De unges nyhedsforbrug står i kontrast til
deres medieforbrug af computerspil, der for mange er en del af det daglige
medieforbrug.

3.2 Gamification og spil i journalistik
I dette afsnit introducerer jeg gamification som begreb i journalistik, og diskuterer
hvad forskellen er mellem spil og gamification og det relaterede koncept newsgame.
Afsnittet kommer også ind på, hvordan gamification anvendes af nyhedsmedierne.

3.2.1 Nye digitale fortælleformer i journalistik
Den teknologiske udvikling og de unges nyheds og medievaner, har som berørt i det
tidligere afsnit, sat nye krav til nyhedsmediernes måde at formidle på for at skabe
interesse for journalistikken og engagement blandt sine brugere. Medierne har
forsøgt at tilpasse sig ved at give journalisterne nye kompetencer og introducerer
dem for digitale værktøjer, ligesom de hele tiden udforsker nye måder at fortælle
historier på, hvor brugerne kan interagere med det journalistiske indhold (Ferrer
Conill & Karlsson 2015:361). Nye formater som for eksempel video, billeder og
interaktive elementer, som oprindeligt udspringer fra print, er blevet implementeret i
den digitale nyhedsjournalistik (ibid.:366).
En af de fortælleformer som nyhedsmedierne i de seneste år er begyndt at benytte sig
af, i forsøget på at engagere flere unge og vinde deres loyalitet, er gamification
(Ferrer Conill 2016:46).

3.2.2 Spil og gamification
Da den centrale idé bag gamification er at bruge det potentiale, som spil har for at
skabe motivation i kontekster, der ikke har noget med spil at gøre (Sailer et. al.
2017), er det essentielt at forstå konceptet bag spil og relaterede koncepter i
journalistikken.
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Spil er defineret af Salen og Zimmerman (2004) som: “a system in which players
engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable
outcome” (Salen & Zimmerman 2014: 80). Ifølge Salen & Zimmermans definition
består spil af et system baseret på regler med en kunstig konflikt, hvor spilleren
engagerer sig for at påvirke et resultat. Resultatet i spillet skal være tydeligt, så
spilleren ved, hvornår vedkommende har tabt eller vundet (Salen & Zimmerman
2014; Kapp 2012: 42). Selvom det primære formål med spil er underholdning, så er
hensigten også at tilføre teknikker og strategier, der kan engagere spillerne i spillet
(Dickey 2005).

Et format der bliver brugt i nyhedsformidlingen, og som har flere ligheder med spil,
er newsgames. Newsgames bliver af Sicart (2008) beskrevet som computerspil med
det formål at forklare eller kommentere på aktuelle nyheder (Sicart 2008 citeret i
Ferrer Conill & Karlsson 2015:367). Ligesom spil indeholder et newsgame et system
baseret på regler og kunstig konflikt med et klart resultat og et selvstændigt narrativ
(Ferrer Conill & Karlsson 2015).
Et eksempel på et newsgame er DR spillet ‘Demens spillet’, der blev udgivet i
forbindelse med et tema om kroppen på dk.dk8, hvor der blev sat fokus på demens.
Her skal spilleren først vælge mellem forskellige sværhedsgrader  for eksempel
‘svær demens’. Derefter skal man styre en neuron gennem hjernen med piletasterne
og undgå forhindringer undervejs. Formålet er at se, hvor længe man kan holde sig i
live. Resultatet af ens præstation bliver vist i form af en ‘score’ og hvor mange år
spilleren blev.

8

DR (2018) ‘Demens spillet’
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Figur 6. Skærmbillede fra DR’s newsgame ‘Demensspillet’. Kilde: DR 2018.

Gamification forsøger i modsætning til newsgames ikke at skabe et fuldendt spil,
men anvender elementer fra spil, som bruges i andre kontekster (Ferrer Conill &
Karlsson 2015). Ferrer Conill & Karlsson (2015) argumenter for, at forskellen
mellem newsgames og gamification ligger i den vægt, man giver spillets
fortælleform i journalistikken:

‘it could be argued that newsgames bring news to games, and the gamification of
journalism brings games to news’ (ibid.:367).

Den mest udbredte definition af gamification, og som denne opgave tager
udgangspunkt i, er beskrevet af Deterding et. al (2011) som: “the use of game design
elements in nongame contexts”. (ibid.:1). Med andre ord så bruger gamification
spilelementer, der er karakteriske for spil, som for eksempel points og baner, i
kontekster, der ikke har med spil at gøre.

23

Ferrer Conill (2016) udbygger Deterdings (2011) definition i en journalistisk
kontekst, og beskriver gamification i nyhedsjournalistik som gamified news, hvis
hensigt er “(...) to merge both news and games in new storytelling formats using
game mechanics as a defining feature” (ibid.:47). Mens spillets primære formål altså
er at underholde, så er formålet med at bruge gamification i nyhedsjournalistikken at
engagere brugerne til at være informerede (Ferrer Conill & Karlsson 2015:8).
Intentionen ved brug af gamification er, i modsætning til newsgames, at bevare den
oprindelige nyhedshistoriens informationer og at tilbyde brugeren en spillignende
oplevelse (ibid.:16). Journalistiske historier skal med andre ord ikke gamificeres på
bekostning af det indhold, der skal formidles.
Fremover vil jeg bruge udgangspunkt i Ferrer Conills (2016) beskrivelse af
gamification i nyhedsjournalistik og kalde en journalistisk nyhedshistorie, der bruger
spilelementer, for en gamificeret nyhedshistorie.

3.2.3 Eksempler på gamification i journalistik
Brugen af spil i journalistik er ikke noget nyt. Traditionelle nyhedsaviser har en lang
historie om bruge spil til at tiltrække bestemte målgrupper, her i blandt quizzer og
krydsord som nogle af de mest populære bidrag (Foxman 2015). The New York
Times kaldte deres krydsord for “a sinful waste”, som ikke gav læseren andet end en
primitiv form for mental træning (ibid.). Nyhedsmedierne har succesfuldt
implementeret krydsord og andre typer af spil i deres journalistik, ligesom både
newsgames og gamification har fundet en plads i den digitale nyhedsjournalistik
(Ferrer Conill & Karlsson 2015:366). Ifølge Conill & Karlsson (2015) er der dog
bred enighed om, at de traditionelle nyhedsorganisationer ikke udnytter de nye
fortælleformer, som de digitale medier har at byde på (ibid.:366).

Et af de nyhedsmedier, der har eksperimenteret med gamification, er Al Jazeera. I Al
Jazeeras undersøgende historie fra 2012: Pirate Fishing: An Interactive Investigation
9

bliver brugeren placeret i rollen som undersøgende journalist, der skal afdække en

historie om ulovligt fiskeri i Sierra Leone. Interfacet er bygget op om små bidder af
9

Al Jazeera, Orlando Von Einsiedel (2012) Pirate Fishing: An interactive investigation.
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information, videoer, fotos og andre dokumenter, som brugeren selv kan undersøge
undervejs. Undervejs lærer brugeren om de negative konsekvenser, den ulovlige
handel med fisk har for Vestafrika, ligesom brugeren får indsigt i, hvordan man
arbejder med undersøgende journalistik.
Et andet eksempel, i mindre skala, er en historie på dk.dk udgivet op til det
amerikanske valg i 2016 om præsidentkandidaterne Donald Trump og Hillary
Clintons vej til magten10 (se figur 7). Historien er bygget op som en interaktiv artikel
med en tidslinje, der er illustreret som en vej. Når man scroller ned i artiklen, følger
to figurer af de to præsidentkandidatet med, og man får undervejs informationer om
de to kandidaters liv.

Figur 7. Skærmbillede fra DR’s gamificerede historie ‘Kandidaterne på vej til magten’.
Kilde: DR 2016.

10

DR (2016) Kandidaternes vej til magten.
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3.2.4 Sammenfatning
Gamification betyder at anvende spilelementer fra spil i kontekster, der ikke har med
spil at gøre. Hvor spillets primære formål er at engagere spillerne ved at underholde
dem, så er formålet med gamification i journalistik at engagere brugerne, så de er
informerede (Ferrer Conill & Karlsson 2015). Gamification giver brugerne en
spillignende oplevelse, uden det er på bekostning af det indhold, der formidles.
Dermed adskiller gamification sig også fra det lignende koncept newsgame, som er
en journalistik historie udformet på spillets præmisser.

3.3 Gamification som tilgang til at skabe motivationen
I dette kapitel vil jeg redegøre for, hvordan gamification kan anvendes på en
engagerende måde. Først vil jeg komme ind på, i hvilke sammenhænge man typisk
anvender gamification, og hvorfor motivation er et centralt koncept i gamification.
Derefter vil jeg introducere motivationsteorien selfdetermination theory (Ryan &
Deci 2000). Teorien vil blive brugt som teoretisk ramme til at redegøre for, hvordan
man kan appellere til brugernes indre motivation ved hjælp af spilelementer  og
dermed også skabe potentialet for øget engagement, øget vidensniveau og mere
positivt humør.

3.3.1 Engagement og motivation
De vigtigste mål med gamification er at øge brugernes engagement (Kapp 2012) og
motivere brugerne til at ændre deres adfærd (Kapp 2012). Gamification kan også
blive brugt til at øge brugernes viden og humør (Kapp 2012). Det er mange
forskellige måder at opnå det på, men motivation er et centralt koncept i gamification
(Kapp 2012). Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de underliggende behov,
som brugerne har, hvis gamification skal anvendes succesfuldt (ibid.).
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Gamification er ofte brugt i kontekster, hvor brugerne som udgangspunkt er villige til
at foretage en aktivitet, men hvor de har svært ved at begynde på den eller blive ved
med at udføre den. (Kapp 2012; Hamari et. al. 2014). Det kunne for eksempel være
at lære et nyt sprog eller at komme i bedre form. Selvom ønsket er der, har mange
mennesker svært ved at tage de nødvendige skridt mod målet. Hvis gamification
bliver brugt på en velovervejet måde, kan det derfor motivere folk til at nå deres mål,
selvom skridtene dertil er svære at overkomme (Zichermann & Cunningham 2011).
På den baggrund vil jeg argumentere for, at gamification i nyhedsjournalistik især vil
have en effekt på de brugere, som er mest interesseret i nyheder i forvejen, herefter
kaldt for de hyppige nyhedsbrugere.

3.3.2 Indre og ydre motivation
Motivation kan deles op i to forskellige typer, hvor den mest anvendte skildring er
mellem indre (intrinsic) og ydre (extrinsic) motivation (Kapp 2012). Hvor indre
motivation primært kommer indefra og er drevet af brugeren selv, så er den ydre
motivation drevet af en form for ekstern belønning.

Indre motivation opstår, når brugeren udfører en aktivitet for sin egen skyld, fordi
man finder den interessant, at den giver læring, eller den giver én en følelse af at
have opnået noget. (ibid.:86). Indre motivation kan for eksempel være, hvis en
bruger klikker ind på en artikel og læser den for sin egen tilfredsstillelses skyld, og
ikke fordi der er en form for ekstern belønning, som brugeren vil få ved at læse
artiklen. Belønningen i indirekte motivation kommer derfor af at udføre aktiviteten,
som har en værdi i sig selv, mere end den kommer af selve resultatet af aktiviteten
(ibid.:86).

Handlingerne fra en bruger, der er motiveret af ydre motivation, vil derimod ikke
komme fra personen selv, men vil være drevet af enten at få en belønning eller at
undgå straf (bid.:86). Det kan eksempelvis være en høj karakter, hvor personen kun
er motiveret, fordi vedkommende kan få karakteren 12, og ikke fordi vedkommende
sætter pris på læringsprocessen undervejs. Motivationen bunder dermed i at opnå
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noget, som ikke i selv har noget med aktiviteten at gøre, men derimod i ydre faktorer
(ibid.:8688).
Formålet med gamification er dermed at gøre en aktivitet interessant, som
vedkommende ellers synes er kedelig eller ikke er motiveret for at deltage i, ved at
appellere til personens indre motivation.

3.3.3 Spilelementer i gamification
Spilelementer er byggestenene i gamification (Sailer et. al. 2013, 2017). De kan
betragtes som ydre belønninger, som har et potentiale for at appellere til folks indre
motivation  og dermed få folk til at handle, men kun hvis de bliver integreret på en
veldesignet måde (Kapp 2012:60). Hvis spilelementerne kun fungerer som ydre
belønninger, kan det give et kortvarigt boost af motivation, hvorefter effekten
forsvinder igen. Det kan også give en direkte negativ effekt, fordi brugeren føler sig
ført bag lyset til at udføre aktiviteten ved at blive lokket med for eksempel point, som
kun taler til brugerens ydre motivation (Kapp 2012:128). Et mere langvarigt
engagement fra brugeren kan derimod opnås, hvis spilelementerne bliver integreret i
aktiviteten på en sådan måde, at de i stedet for også appellerer til folks indre
motivation. (Kapp 2012:126; Pink 2010).

Der findes mange forskellige begreber for spilelementer, de bliver blandt andet også
kaldt game mechanics, elements, components og principles (Werbach & Hunter
2012; Kapp 2015; Zichermann & Cunningham 2011) Werbach & Hunter (2012)
deler for eksempel i deres beskrivelse spilelementerne ind i forskellige
abstraktionsniveauer, mens Sailer et. al. (2017) har fokus på de spilelementer, der er
direkte synlige for brugerne. Jeg vil fremover i dette speciale bruge Sailer et. als
(2017) definition af spilelementer, som de elementer, der er en del af overfladen af
spillet og derfor nemt kan blive implementeret af spildesignere (Sailer et. al. 2017).

Adskillige forfattere har lavet lister over, hvilke spilelementer de betragter som de
vigtigste i gamification (Werbach & Hunter 2012; Zichermann & Cunningham 2011
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mf.). Selvom der er ligheder, er det meget forskelligt, hvilke spilelementer forfatterne
fremhæver (Sailer et. al. 2017:372).
Reeves og Read (2009) nævner for eksempel “Ten Ingredients of Great Games”,
hvilket inkluderer repræsentation af en selv gennem avatars, en narrativ kontekst,
feedback, konkurrence og hold. I en journalistisk kontekst nævner Ferrer Collin &
Karlsson (2015) points, badges og leaderboards, den såkaldte ‘PBLtiad’, som nogle
af de mest benyttede spilelementer i de digitale nyhedsmedier. Points bliver for
eksempel ofte brugt til at indikere fremdrift og sammenligne spillere med hinanden.

Selvom der er forskellige lister over, hvilke spilelementer der anses som de vigtigste,
så er der mere enighed om, at brugen af spilelementer altid skal afhænge af den
bestemte kontekst, de bliver anvendt i (Ferrer Collin & Karlsson 2015; Werbach &
Hunter 2012). Selvom nogle spilelementer er mere anvendte end andre, som for
eksempel points og badges, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de er
de bedste at bruge i den specifikke kontekst (Werbach & Hunter 2012:108). Kapp
(2012) argumenterer samtidig for, at spilelementerne skal integreres på en måde,
hvorpå der bliver taget højde for brugerens samlede oplevelse. Det er nemlig
samspillet af spilelementerne, der gør et spil engagerende (Kapp 2012:60).

3.3.4 Self-determination Theory
I dette afsnit vil jeg komme ind på, hvordan man kan implementer spilelementer, så
de appellerer til folks indre motivation ved hjælp af motivationspsykologien.

Spiludviklere og forskere følger forskellige teorier om, hvordan spil kan appellere til
brugernes indirekte motivation (Kapp 2012). En af de mest anvendte teorier er
Selfdetermination Theory (herefter forkortet STD) (Ryan & Deci, 2000; Sailer et. al.
2017). Teorien har været brugt til at beskrive motivation i en bred række af
aktiviteter, blandt andet sport, sundhed, religion, arbejde og uddannelse, og er en af
de mest anvendte teorier i forskningen indenfor gamification (Kapp 2012).
Derfor vil denne motivationsteori blive brugt som teoretisk ramme for resten af
opgaven.
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Ifølge STD føler brugerne sig særligt motiverede, hvis de får opfyldt tre
psykologiske behov: behovet for kompetence (competence), behovet for
selvbestemmelse (autonomy) og behovet for at høre til (relatedness) (Ryan & Deci
2000).
Brugerne oplever altså øget indre motivation, når de deltager i aktiviteter, der giver
dem evnen til effektivt at udføre en handling, muligheden for at træffe sine egne valg
og giver dem følelsen af at være forbundet med andre. Når man anvender STD i
gamification, må gamification derfor forsøge at appellere til brugerens indre
motivation ved at opfylde brugerens tre grundlæggende psykologiske behov (Sailer
et. al. 2017).

I det følgende vil de tre psykologiske behov blive gennemgået, og det vil blive
beskrevet, hvordan den indre motivation kan skabes i gamification ved brug af
spilelementer. I gennemgangen vil Al Jazeeras undersøgende historie: Pirate
Fishing: An Interactive Investigation11 (herefter Pirate Fishing), som også blev
beskrevet i kapitel 2 i teoriafsnittet, blive brugt som eksempel på, hvordan de
psykologiske behov i SDT kan blive opfyldt i en gamificeret nyhedshistorie.

De tre psykologiske behov
Kompetence (competence): Kompetence er følelsen af at være succesfuld (Peng et.
al. 2012). Kompetence i gamification involverer, at brugeren bliver udfordret
undervejs, og at brugeren føler sig effektiv, når vedkommende løser de udfordringer,
der bliver givet i spillet (Ryan et al. 2006; Peng et. al. 2012).
Behovet for tilfredsstillelse af kompetence kan blive opnået, ved blandt andet at give
brugeren mulighed for nemt at lære nye færdigheder (Peng et. al. 2012), at give
opgaver som er tilpas udfordrende, og at brugeren får positiv feedback på sin
performance (Kapp 2012). Feedback i spillet giver spilleren information om, hvordan
vedkommende klarer sig, (Werbach & Hunter 2012) og kommunikerer dermed
direkte succesen af spillerens handlinger (Sailer et. al. 2017).
11

Al Jazeera (2012) Pirate Fishing: An interactive experience
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I Al Jazeeras Pirate Fishing bliver følelsen af kompetence skabt ved at sætte
brugeren i en rolle som ‘junior reporter’, hvor målet er at dokumentere ulovligt
fiskeri. Brugeren får blandt andet feedback på sin performance undervejs ved at se
hvilket ‘level’ brugeren er på i menubaren, ligesom brugerens titel stiger fra
juniorreporter til seniorreporter.
Brugeren bliver også belønnet for sine præstationer med badges som ‘activist’ og
‘corruption investigation’ jo mere dokumentation, der bliver udforsket.

Figur 8. Skærmbillede fra Al Jazeeras: Private Fishing. Kilde: Al Jazeera (2012)

Selvbestemmelse (autonomy): Referer til følelsen af at kunne træffe beslutninger på
baggrund af ens egne interesser og værdier (Deci & Ryan 2012 citeret i Sailer et. al.
2017), og at man har friheden til at engagere sig i en aktivitet uden nogen form for
ydre kontrol (Peng et. al. 2012). Sailer et. al. (2017) definerer således
selvbestemmelse som både friheden til selv at vælge (decision freedom) og at
opgaven giver mening for brugeren at udføre (task meaningfulness).

31

I gamification handler behovet for selvbestemmelse om, hvor mange valg brugeren
bliver givet i spillet, og at give brugeren en opfattelse af, at der er mange muligheder
at vælge imellem, selvom det ikke nødvendigvis er tilfældet (Peng et. al. 2012; Ryan
et. al. 2006).

I Al Jazeeras Pirate Fishing kan brugeren i nogen grad selv vælge, i hvilken
rækkefølge dokumentationen om det ulovlige fiskeri skal gennemgåes. Undervejs i
historien bliver brugeren stillet overfor nogle handlemuligheder. For eksempel om
brugeren vil tale med en whistleblower, et crew member, høre om korruption eller
arbejde på computeren. Valgene er med til at skabe en følelse af selvbestemmelse.
Figur 9. Skærmbillede fra Al Jazeeras: Private Fishing. Kilde: Al Jazeera (2012)

Tilhørsforhold (relatedness): Et tredje psykologisk behov indenfor STD er
tilhørsforhold. Tilhørsforhold er en følelse, en person har, når vedkommende føler sig
forbundet til andre (Kapp 2012), og følelsen repræsenterer dermed éns
grundlæggende behov for at være en integreret del af det sociale miljø (Sailer et. al.
2017). Brugen af fiktive eller rigtige holdspillere i gamification kan for eksempel få
brugeren til at føle, at vedkommende arbejder for et fælles mål (Sailer et. al. 2017).
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Tilhørsforhold kan også blive skabt ved sociale belønninger som for eksempel
badges, som kan blive delt med andre.

I Al Jazeeras Pirate Fishing bliver brugeren sat i en rolle som reporter, som skal
hjælpe en redaktør med at afdække ulovligt fiskeri. Både i starten og undervejs i
historien får brugeren løbende mails fra redaktøren. Det er med at at skabe følelsen
af, at brugeren arbejder sammen med redaktøren om at nå et fælles mål.
Figur 10. Skærmbillede fra Al Jazeeras: Private fishing. Kilde: Al Jazeera (2012).

3.3.5 Effekten af indre motivation
Undersøgelser har vist, at den psykologiske tiltrækningskraft ved spil i store træk er
på grund af spils evne til at skabe selvbestemmelse, tilhørsforhold og kompetence
hos folk (Kapp 2012:97; Ryan et. al. 2006). I det følgende afsnit præsenterer jeg
eksempler på empiriske studier, der har undersøgt effekten af spil og gamification.
Studierne er udvalgt, da de alle tager udgangspunkt i motivationsteorien
selfdetermination theory.
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I en serie af fire empiriske studier undersøgte Ryan, Rygby & Przybylski (2006),
hvilken psykologisk tiltrækningskraft videospil havde på spillerne. Formålet var at
undersøge, om videospil med spilelementer der understøttede de tre psykologiske
behov for kompetence, selvbestemmelse og tilhørsforhold ville påvirke spillernes
spilleglæde, positive humør og motivation for at spille fremover.
Deltagerne i det første studie var 89 bachelorstuderende. De skulle spille et platform
spil fra Nintendo, Super Mario 64, i 20 minutter. I spillet skal en karakter jagte
pointrelaterede mål og samtidig undgå forhindringer undervejs. Resultaterne viste,
at både en følelse af kompetence og selvbestemmelse gav deltagerne spilleglæde og
intentioner om til at spille spillet igen, mens de deltagere, der havde oplevet følelsen
af kompetence, havde et væsentligt højere humør og et højere niveau af velvære efter
at have spillet computerspillet (Ryan et. al. 2006).
I de øvrige studier blev deltagerne bedt om at spille forskellige computerspil, ligesom
det blev undersøgt, hvilken effekt online multiplayer spil havde på gamere.
Resultaterne viste, at følelsen af kompetence og selvbestemmelse medførte mere
spilleglæde, en højere følelse af at leve sig ind i spillet og en større motivation for at
spille igen. Resultaterne viste samtidig, at motivationen for at spille varierede fra
spiller til spiller, ligesom deltagerne havde forskellige spilpræferencer. (ibid. )

Ryan, Rygby & Przybylski’s undersøgelse af effekten af spilelementer har dannet
fundamentet for en række studier, som har undersøgt effekten af spilelementer i spil
og gamification med udgangspunkt i selfdetermination theory.
I et studie af Peng et al. (2012) blev det undersøgt, om spilelementer som var
designet på baggrund af selfdetermination theory også kunne give øget motivation
og engagement i en anden kontekst end traditionelle computerspil. Deltagerne blev
bedt om at spille et fitnessspil på computeren, hvor de skulle bevæge sig. Spillet var
enten designet med eller uden spilelementer, der understøttede et af de psykologiske
behov for kompetence og selvbestemmelse. Resultaterne viste, spilelementerne
havde en positiv indflydelse på både motivation og engagement, ligesom deltagere
der havde spillet designet efter behovet for selvbestemmelse i højere grad havde lyst
til at anbefale spillet til andre.
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Spilelementer er blevet anvendt inden for mange andre kontekster. Inden for
undervisning har resultater vist sig, at gamification ud over at have potentiale for at
øge folks motivation for at lære, også kan have en positiv effekt på hukommelse,
læring og problemløsning (Kapp 2012). Ofte har fokus i effektstudier af gamification
dog været på effekten af de enkelte spilelementer, og på ikke på underliggende
teorier om, hvorfor de enkelte spilelementer giver en effekt (Sailer et. al. 2017).

Fjerner vi fokus fra spilelementer og gamification et øjeblik og ser på, hvilken effekt
aktiviteter designet efter STD generelt har, er der dokumentation for, at indre
motivation også kan føre til øget viden (Taylor et. al. 2014). I tre eksperimenter
undersøgte Vansteenkilde et al. (2004) effekten af indre motivation i undervisningen
på studerende fra gymnasiet og universitetet. I undervisningen var tekstmateriale og
de fysiske øvelser vinklet, så de enten appellerede til de studerendes indre motivation
(for eksempel personlig udvikling) og en følelse af selvbestemmelse, eller til folks
ydre motivation (her penge og image) med en høj grad af kontrol i undervisningen.
Resultaterne viste, at indre motivation og selvbestemmelse førte til, at de studerende
behandlede informationerne på et dybere plan ved at stille spørgsmålstegn ved dets
underliggende mening og relaterer informationen til andre koncepter, ligesom de
performede bedre ved en skriftlig eksamen. (Vansteenkilde et. al. 2004:246)

I en journalistisk kontekst har folks motivation også vist sig at have en betydning for
deres viden om nyheder. Eveland’s cognitive mediation model (2001) argumenter
for, at folk lærer mere fra medierne, når de i forvejen er motiverede for at vide mere
om de emner, medierne behandler. Det betyder, at de i højere grad er opmærksomme
på de informationer, de læser, hvilket gør at de på et dybere niveau behandler
informationerne i hjernen. Det fører i sidste ende til et højere vidensniveau (Eveland,
2001; Bucy & Routledge 2014:437). I et studie om motivation og læring (Eveland
2001) viste, at de personer, der var mest motiverede for at opsøge informationer fra
medierne om politik også var dem, der var mere opmærksomme på de informationer,
der stod i nyhederne. De var i stand til at reflektere over indholdet i højere grad og
sætte det i kontekst til andre informationer, hvilket medførte en øget viden om politik
(Eveland, 2001; Bucy & Routledge 2014:437).
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Der er begrænset forskning om effekten af gamification i en journalistisk kontekst,
men ud fra litteraturen må det forventes, at spilelementer der er integreret i
nyhedshistorien, så de opfylder de tre psykologiske behov for kompetence,
selvbestemmelse og tilhørsforhold kan have en effekt på brugernes engagement i
nyhedshistorien, deres motivation, niveau af viden og positive humør.
3.3.6 Sammenfatning
Gamification bliver ofte brugt i sammenhænge, hvor brugerne som udgangspunkt er
villige til at udføre en aktivitet men mangler motivationen. Motivation er et centralt
koncept i gamification. Spilelementer i gamification kan betragtes som ydre
belønninger, som har potentiale til at appellere til folks indre motivation, men kun
hvis de bliver integreret på en veldesignet måde.
At skabe et motiverende spil ved at bruge motivationsteorien selfdetermination
theory kræver, at spillerne føler de har selvbestemmelse, at de oplever en form for
kompetence i at løse opgaverne, og at de føler en tilknytning til andre. Indre
motivation kan blandt andet skabe øget motivation, øget engagement, et mere
positivt humør og højere vidensniveau.

3.4 Overvejelser og problemer ved brug af gamification i
journalistik
Ligesom der er flere potentielle fordele ved at at bruge gamification i journalistik, så
har flere forfattere også peget på, at der kan være en række problemer forbundet med
gamification. Nogle af de største kritikere kommer fra spiludviklere og fra
forskningsområdet inden for spildesign. En af skeptikerne er Ian Bogost (2011), der
er forsker i game design. Bogost kalder gamification for ‘bullshit’, der kun har til
formål at skabe profit for virksomheder:

“Gamification is reassuring. It gives Vice Presidents and Brand Managers comfort:
they’re doing everything right, and they can do even better by adding “a games
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strategy” to their existing products, slathering on “gaminess” like aioli on ciabatta
at the consultant’s indulgent sales lunch.” (Bogost 2011)

Gamification er ifølge Bogost blevet et buzzword for ‘bullshittere’, der kun bliver
anvendt med det formål at sælge flere produkter. Han mener, at spil bliver misforstået
af marketingfolk, som er mere interesseret i at bruge overfladiske spilelementer som
points og levels, frem for at rette opmærksomheden mod at forstå den
adfærdsmæssige kompleksitet, der ligger bag vellykket interaktion med brugerne
(Bogost 2011). Bogost argumenterer for, at den overfladiske tilgang sker på
bekostning af de mekanismer, der gør et spil værd at spille.

Et mere neutralt standpunkt til gamification tager Werbarch & Hunter (2012). De
argumenterer for, at spilelementerne altid skal passe ind i den konkrete situation, og
man skal have for øje, hvilket formål de tjener. De forskellige spilelementer
appellerer til brugernes indre motivation på forskellig vis (Sailer et. al. 2017; Peng et.
al. 2012). Selvom nogle spilelementer er mere anvendte end andre, som for eksempel
points og badges, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de er de bedste at
bruge i den specifikke kontekst. Hvis pointene kun har til formål at appellere til
brugerens eksterne motivation, kan det faktisk på den modsatte effekt: at brugerne
bliver mindre motiveret til at spille igen (Werbach & Hunter 2012:108).

Mens Bogost’s kritisk er rettet mod gamification som et generelt fænomen brugt i et
kommercielt øjemed, så beskriver Ferrer Conill & Karlson (2015), hvordan Bogost’s
kritik også er relevant i en journalistisk kontekst. Et af problemerne opstår, når
spilelementerne er ugennemtænkt og dårligt implementeret i spillet, så det ødelægger
brugeroplevelsen (Ferrer Conill & Karlsson 2015). Det modsatte kan også ske: at
formen kommer til at overskygge indholdet. Der er en potentiel risiko for, at man
som journalist gør alt for at spilelementerne passer ind i de unges forventninger til
form. Dermed kommer formen til at spille den centrale rolle, og fokuset bliver fjernet
fra det journalistiske indhold, som bliver en sekundær prioritet (ibid.). Spillet bliver
dermed så virkningsfuldt, at det kommer til at overskygge, hvad formålet var med
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oplevelsen egentlig er  nemlig at gøre brugeren informeret om et aktuelt emne
(ibid.).
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at det journalistiske emne ikke
konflikter med spildesignet (ibid.). Hårde nyheder, der har til formål at oplyse
borgerne om uretfærdigheder, der er formidlet ved brug af sjove spilelementer, kan
mindske tyngden af de emner, som bliver dækket (ibid.:11).

Selvom spildesign og form ikke skal overskygge indholdet i den journalistiske
historie, så spiller æstetisk en vigtig rolle i gamification. Kapp (2012) fremhæver, at
ignorer man æstetikken, går det udover den overordnede oplevelse af spillet, og
brugerne vil kede sig. Visuelle appellerende elementer med opmærksomhed på
detaljerne kan skabe en opslugende spiloplevelse, der hjælper brugerne med at blive
engageret i spillet (Kapp 2012:8081).

3.4.1 Sammenfatning
Ligesom der er fordele ved gamification er der også problematikker, man skal være
opmærksom på. Spilelementerne skal passe ind i den konkrete kontekst, som skal
appellere til brugernes indre motivation, ligesom de skal være godt implementeret,
uden dog at være så effektfulde, at de overskygger budskabet. Æstetikken spiller
samtidig en vigtig rolle for den overordnede brugeroplevelse.

3.5 Sammenfatning af teori
Første kapitel startede ud med at beskrive de unges nyheds og medievaner, og de
udfordringer, som det stiller nyhedsmedierne overfor. De unge er ikke længere
passive brugere men aktive medskabere og vender de traditionelle nyhedsmedier
ryggen til fordel for sociale medier. Brugere af sociale medier er kendetegnet ved i
højere grad at interesserer sig for bløde nyhedsemner. Netop derfor argumenterede
jeg for, at det vil være interessant at se på, om en gamificeret nyhedshistorie om et
hårdt emne ville kunne engagere brugerne. I kapitlet blev der også beskrevet, at unge
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vælger nyhedsmedierne fra, fordi de oplever dem som negative (Gottlieb 2017). For
at fange de unges opmærksomhed stiller det derfor krav til medierne om at involvere
brugerne aktivt og informere dem uden at skulle gå på kompromis med indholdet. De
unges manglende engagement i de traditionelle medier står i kontrast til deres
interesse for computerspil. Computerspil er blevet en integreret del af mange unges
hverdag, og derfor er flere nyhedsmedier begyndt at anvende gamification i deres
journalistik.

I næste kapitel fulgte en beskrivelse af gamification i journalistik, defineret som
spilelementer anvendt i kontekster, der ikke har noget med spil at gøre. (Deterding
et.al. 2001). Formålet med gamification i journalistik er, i modsætning til spil, ikke at
underholde, men at informere brugerne uden at ændre på indholdet (Ferrer Conill &
Karlsson 2015).
Efterfølgende blev fokus rettet mod, hvordan gamification kan anvendes til at skabe
motivation. Formålet med gamification er at appellere til folks indre motivation, det
vil sige handlinger man foretager sig, fordi man har lyst, og ikke fordi der er en
belønning. Spilelementer kan betragtes som ydre belønninger, som har potentiale til
at appellere til folks indre motivation  men kun hvis de bliver integreret på en
veldesignet måde. I den forbindelse blev motivationsteorien selfdetermination
theory introduceret (Deci & Ryan 2000). Ifølge teorien er brugerne særligt
motiverede, hvis de har en følelse af selvbestemmelse, kompetence og føler en
tilknytning til andre. Spilelementer skal derfor designes med henblik på at opfylde de
tre psykologiske behov for at appellere til folks indre motivation.
I forbindelse med afsnittet blev der også nævnt undersøgelser om indre motivation,
der har påvist, at en følelse af indre motivation kan skabe motivation, øget
engagement, et mere positivt humør og højere vidensniveau.

I sidste afsnit fremhævede jeg nogle af de problematikker der er ved at anvende
gamification generelt og i journalistik. Mens Bogost (2011) retter skarp kritik mod
den overfladiske brug af spilelementer, så fremhæver Conill & Karlsson (2015) at
spilelementer i journalistik kan skabe problemer, hvis de overskygger det
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journalistiske budskab eller er dårligt implementerede. Etik spiller også en rolle, da
spilelementer i hårde nyheder kan tage alvoren ud af emnet.

3.6 Hypoteser
På baggrund af teoriafsnittets fokus vil jeg præsenterer undersøgelsens hypoteser.

Som forklaret i kapitel 3.3.3 og 3.3.4 har gamification, der understøtter de tre
psykologiske behov for kompetence, selvbestemmelse og tilhørsforhold, et potentiale
for at motivere og engagere brugerne. På den baggrund opstilles opgavens første to
hypoteser:

H1: (engagement)
Deltagere, som læser en nyhedshistorie, der indeholder spilelementer, vil være
mere engagerede i historien end deltagere, som læser en nyhedshistorie uden
spilelementer.

H2: (motivation)
Deltagere, som læser en nyhedshistorie, der indeholder spilelementer, vil have
stærkere intentioner om at læse flere nyhedshistorier, læse lignende historier om
emnet, opsøge mere information om emnet, tale med venner, familie eller
kollegaer om emnet og anbefale nyhedshistorien til folk vedkommende kender,
end deltagere, som læser en nyhedshistorie uden spilelementer.

Som nævnt i kapitel 3.3.4 har selfdetermination theory anvendt i undervisning vist
at kunne øge elevernes vidensniveau. Det understøttes af teorien cognitive mediation
model, der argumenter for, at motivation har indflydelse på udbyttet af viden fra
nyheder. På den baggrund fremsætter jeg hypotese 3:
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H3: (viden)
Deltagere, som læser en nyhedshistorie, der indeholder spilelementer, vil have et
større udbytte i form af viden end deltagere, der har læst en nyhedshistorie uden
spilelementer.

Som nævnt i afsnit 3.1.3 er hovedårsagen til, at nyheder bliver valgt fra, at det kan
gøre dem i dårligt humør. Samtidig viser et studie at computerspil, der opfylder de tre
psykologiske behov, fører til et højere positivt humør. På den baggrund opstiller jeg
hypotese 4:

H4: (humør)
Deltagere, som læser en journalistisk nyhedshistorie, der indeholder
spilelementer, vil have et mere positivt humør end deltagere, som læser en
nyhedshistorie uden spilelementer.

Som forklaret i kapitel 3.1.3 og 3.1.4 i teoriafsnittet, så er i særlig grad mænd, der
spiller computer. På den baggrund forventes det, at gamificerede nyhedshistorier i
særlig grad vil have en effekt på dette køn. På den baggrund opstilles hypotese 5:

H5: (køn)
De er især mænd, som læser en nyhedshistorie, der indeholder spilelementer, der
er engagerede og motiverede og vil have et større udbytte i form af viden i
forhold til kvinder, der læser en nyhedshistorie med spilelementer.

Som nævnt i kapitel 3.3.1 så bliver gamification ofte brugt i sammenhænge, hvor
folk som udgangspunkt et interesseret i at foretage en aktivitet, men mangler
motivation. På den baggrund kan det forventes, at især hyppige brugere af nyheder
vil blive påvirket positivt af en gamificeret nyhedshistorie. Dermed opstiller jeg
hypotese 6:
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H6: (nyhedsforbrug)
De er især hyppige nyhedsbrugere, der læser en nyhedshistorie med
spilelementer, der er engagerede og motiverede og opnår et større udbytte i form
af viden i forhold til deltagere, der ikke læser nyheder hver dag.
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5.0 Metode
For at teste mine hypoteser har jeg opstillet et eksperiment. I det følgende afsnit vil
jeg gennemgå og argumenterer for mit valg af eksperiment som forskningsdesign,
udarbejdelse af stimulusmateriale og udvælgelsen af deltagere til eksperimentet. Til
sidst vil jeg beskrive, hvordan spørgeskemaet er udformet og beskrive pilottesten
samt udsendelsen af undersøgelsen. Metodeafsnittet har derfor til formål at tjene som
en gennemgang af de overvejelser og valg, der ligger til grund for undersøgelsen.

5.1 Eksperimentet som forskningsdesign
Forskningsdesignet er den slutningslogik man bruger, for at afgøre om et hypotese
holder eller ej (Albæk 2014:38). Jeg benytter mig af et eksperimentelt
forskningsdesign, hvor jeg har testet mine hypoteser gennem et videnskabeligt
eksperiment. Eksperimentet er en overbevisende metode til at fastlægge årsag og
virkning og dermed besvare, om der er en kausal sammenhæng mellem det
stimulusmateriale der fremlægges for respondenterne og det potentielle udfald
(Laustsen et. al. 2014:225).

Det videnskabelige eksperiment bliver af Laustsen, Hopmann & Skovsgaard (2014)
defineret som en undersøgelse hvor: “to eller flere grupper, der er sammensat ved
tilfældig udvælgelse, udsættes for forskellig stimuli med henblik på at måle deres
efterfølgende respons” (ibid.: 227). Randomiseringen er kernen i eksperimentet. Når
deltagerne inddeles tilfældigt i forskellige grupper, sikrer man sig, at der ikke er
nogle systematiske forskelle mellem grupperne. Den tilfældige inddeling af
deltagerne sikrer samtidig, at grupperne bliver ens på alle andre variabler, undtagen
den variabel, som manipuleres i eksperimentet (ibid.: 228). På den måde kan alle
alternative forklaringer holdes konstante i eksperimentet (ibid.:229). Et af de
væsentligste kendetegn ved eksperimentet er derfor, at der er fuld kontrol over
stimulus, også kaldet for den uafhængige variabel (ibid.:228). Eksperimentet har
dermed den fordel at have en høj intern validitet.
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Den uafhængige variabel er i dette tilfælde måden, som nyhedshistorien bliver
formidlet på. Den uafhængige variabel bliver varieret over to værdier: Enten som en
nyhedshistorie med og uden spilelementer. Den afhængige variabel er de faktorer,
som jeg måler på, det vil sige: motivation, engagement, viden, humør, køn og
nyhedsforbrug. Ved systematisk at variere den uafhængige variabel kan jeg efter
gennemførelsen af eksperimentet undersøge, om denne variation fører til en variation
på den afhængige variabel (ibid.:228). Hvis der er en statistisk signifikant forskel
mellem de to eksperimentelle grupper på den afhængige variabel, så kan man
konkludere, at stimulusmaterialet har påvirket deltagernes holdninger (ibid.:231).

Der findes forskellige typer af eksperimenter inden for samfundsvidenskaben, som
alle har både fordele og ulemper. Jeg har foretaget et surveyeksperiment, idet
deltagerne gennemfører undersøgelsen ved at få tildelt et spørgeskema (ibid.: 232).
Surveyeksperimentet er det mest almindelige inden for samfundsvidenskaben, og
sikrer fuld kontrol med stimuli, hvilket er væsentligt, når jeg skal undersøge hvilken
effekt stimulus har på brugerne. Selvom surveyeksperimentet, i modsætning til
laboratorieeksperimenter, har den fordel at blive afholdt i deltagernes eget miljø
foran computeren, så er ulempen, at afviklingen af eksperimentet foregår i en
kontekst, som ikke er sammenlignelig med den, som brugerne normalt befinder sig i
(ibid.:232). Deltagerne læser måske nyhedshistorien mere grundigt og kritisk, end de
normalt ville have gjort, hvis de havde læst historien, når de tilfældigt var stødt på
den på sociale medier eller en nyhedsside. Da formålet med dette eksperiment er at
undersøge, om en nyhedshistorie med spilelementer er i stand til at påvirke deltagere,
og derved ikke at opnå en nøjagtig beskrivelse af selve niveauet af engagement,
motivation, viden og humør to grupper, så er problemerne med generaliserbarhed dog
mindre (ibid.:234).

5.2 Design af eksperimentet
For at teste mine hypoteser gennemførte jeg et surveyeksperiment, hvor to grupper
blev præsenteret for hver deres version af samme nyhedshistorie, henholdsvis en
nyhedshistorie uden spilelementer og med spilelementer. Deltagerne blev tilfældigt
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placeret i de to grupper. Først svarede deltagerne på nogle indledende spørgsmål, og
derefter blev de præsenteret for stimulusmaterialet. Efterfølgende skulle deltagerne
svare på spørgsmål, der omhandlede de afhængige variabler, jeg ønskede at måle. En
uge efter undersøgelsen var afsluttet, fik deltagerne tilsendt et nyt spørgeskema med
opfølgende spørgsmål til to af de afhængige variabler.

5.3 Stimulusmateriale
Stimulusmaterialet bestod af en manipuleret nyhedshistorie i to versioner. Begge
versioner af nyhedshistorien havde de samme grundinformationer, men hvad der
varierede, var brugen af spilelementer. Den ene gruppe læste version A, som var en
nyhedshistorie uden spilelementer, der var udformet som en webartikel. Den anden
gruppe læste version B, som var en nyhedshistorie med spilelementer.

5.3.1 Valg af emne
Emnet i nyhedshistorien er valgt ud fra, at det skal have følgende karakteristika: 1)
En aktuel nyhedsværdi, 2) At historien kan betegnes som en hård nyhed, da det
jævnfør teoriafsnittet kapitel 3.1.3 er relevant at undersøge, om især hårde nyheder
kan have en effekt på brugernes motivation, engagement, viden og humør, 3)
Æstetik, da visuelt appellerende elementer jævnfør teoriafsnittet kapitel 3.4 spiller en
rolle for succesfuld gamification.
Nyhedshistorien i eksperimentet handler om, hvilke konsekvenser klimaforandringer
har for isbjørnene i Arktis. Det er et aktuelt emne i den offentlige debat om
internationale forhold, og emnet er samtidig muligt at omsætte til visuelle elementer,
som er lette at afkode for deltageren.

5.3.2 Informationer i de to versioner af nyhedshistorien
For at få fuld kontrol over den uafhængige variabel og stimulus har jeg selv
udarbejdet de to versioner af nyhedshistorien. Nyheden, som historien handlede om,
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blev sammensat ud fra informationer i en række eksisterende nyhedshistorier. Da det
er vigtigt, at deltagerne ikke bliver oplyst på et forkert grundlag, er alle
informationerne i de to versioner af nyhedshistorierne faktuelt korrekte.
De to versioner af nyhedshistorien indeholder de samme grundinformationer med
samme opbygning (se figur 11 for oversigt). Ved at anvende de samme informationer
i de to versioner, kunne jeg holde så mange af aspekterne konstante på tværs af
grupperne, mens jeg alene varierede, om nyhedshistorien indeholdt spilelementer
eller ej. På den måde kan jeg styrke den interne validitet, da jeg mere præcist kan
sige noget om årsag og effekt (Laustsen et. al. 2014:228).
Figur 11 Nyhedshistoriens opbygning i begge versioner.
Del 1: Klimaforandringerne truer isbjørnene i Arktis, mest tydeligt er det ved byen
Churchill i Canada. Når havisen smelter, kan isbjørnene ikke længere fange sæler, og
det tvinger isbjørne til at bruge længere tid på fastlandet for at finde mad.
Del 2: På fastlandet går isbjørnene på jagt efter alternativ føde. De spiser bær og
planter, gåseæg og affald fra byen Churchill. I 2016 spiste en isbjørn en af byens hunde.
Del 3: På grund af isbjørnene tager indbyggerne i byen Churchill mange forholdsregler.
De isbjørne der kommer til byen og ikke kan skræmmes væk bliver sat i et
isbjørnefængsel.
Del 4: Hvis der ikke bliver gjort noget ved den globale opvarmning, vil isbjørnene
forsvinde helt fra området omkring Churchill indenfor de næste 2040 år.

5.3.3 Udformning af de to versioner af nyhedshistorien
De to versioner af nyhedshistorien er lavet, så de fremstår så realistiske som mulige.
En af de potentielle svagheder ved eksperimenter er den eksterne validitet, det vil
sige, hvor nemt det er at generalisere resultaterne til virkeligheden (Laustsen et. al.
2014:223). Ved at sikre at stimulusmaterialet er udarbejdet så realistisk som muligt,
mindsker man problemerne med den eksterne validitet (ibid.:223). Af hensyn til
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deltagernes opmærksomhed, er begge versioner af nyhedshistorien udformet, så de
tager 35 minutter at gennemføre.

5.3.4 Udformning af artikel
Nyhedshistorien er udformet, så den ligner en artikel fra et digitalt nyhedsmedie.
Artiklen består derfor af rubrik, underrubrik, mellemrubrikker og brødtekst. Der er
også tilføjet et billede til artiklen. Billedet er af en isbjørn i området omkring
Hudsonbugten i Canada, som nyhedshistorien handler om. Artiklen består af 740 ord.
(se figur 12).
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Figur 12. Version A af nyhedshistorien.
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5.3.5 Udformning af gamificeret nyhedshistorie
Den gamificerede nyhedshistorie er, ligesom artiklen, udtænkt og udarbejdet af mig
selv. Nyhedshistorien kan tilgåes via dette link:
https://missingno.pw/klimaforandringer#hS54R8PDZ321P12

Til Implementeringen af den tekniske del har jeg fået hjælp fra en programmør. Ved
selv at udarbejde den gamficerede nyhedshistorie giver det mig den fordel, at jeg selv
har fuldstændig kontrol over den afhængige variabel, det vil sige spilelementerne.
Den gamificerede nyhedshistorie er ligesom artiklen udformet, så det fremstår
realistisk, at den kunne have været bragt i et digitalt nyhedsmedie (se figur 12).
Artiklen er designet, så den på en nyhedsside vil åbne op på samme måde som en
artikel. Der er lagt vægt på, at de interaktive funktioner er intuitive for deltageren, og
at æstetikken virker troværdig. Grafik og de interaktive elementer blev derfor testet i
en pilottest, som jeg vil komme ind på senere i dette kapitel.

Nyhedshistorien er bygget op om en ramme, hvor deltageren skal hjælpe en
isbjørneforsker med at afdække klimaforandringernes konsekvenser for isbjørnene i
området omkring byen Churchill i Arktis. Historien bliver drevet frem af mails fra
isbjørneforskeren, der giver deltageren nye opgaver undervejs, som skal løses.
Historien består af i alt fire dele med opgaver. Hver gang deltageren foretager sig
noget aktivt  for eksempel ved at interagere med elementer eller scrolle ned med
musen  får deltageren nyt indhold i form af flere informationer om emnet. I det
følgende vil nyhedshistoriens opbygning blive gennemgået.

12

Bemærk at linket kun virker på en computer eller bærbar med en opdateret version af Chrome,
Firefox eller Safari.
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Introduktion: Deltageren introduceres til, hvad historien handler om (se figur 13).
Figur 13. Introduktion.
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Del 1: Deltageren trykker på et mailikon, og læser en mail fra en isbjørneforsker,
der fortæller om emnet. Forskeren beder deltageren om hjælp til at undersøge
klimaforandringernes konsekvenser for isbjørne ved at tage til et område omkring
Churchill. Deltageren skal trykke ‘marker som læst’ for at komme videre (se figur
14).

Figur 14. Del 1 af historien, med en email fra isbjørneforskeren.
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Del 1, fortsat: Deltageren bruger scroller ned med musen for at få informationer om,
hvordan isbjørnene jager sæler. For hver gang deltageren bruger scroll, kommer der
nye informationer frem. En isbjørn bliver samtidig animeret til at forsvinde fra
skærmen (se figur 15).

Figur 15. Når brugeren bruger scrollfunktionen på musen, bliver mere information synligt.
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Del 2: Deltageren læser en ny mail fra isbjørneforskeren, som giver ny information
om emnet og fortæller deltageren, at vedkommende er nået frem til fastlandet.
Isbjørneforskeren beder deltageren om at undersøge, hvad konsekvenserne er ved
den mad, isbjørnene spiser på fastlandet. Deltageren trykker ‘markér som læst’ for at
komme videre (se figur 16).

Figur 16. Del 2 af historien. Deltageren får en ny email.
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Del 2, fortsat: Deltageren skal trække de fire fødekilder på skærmen: bær og planter,
æg, affald og hund hen over til isbjørnens mund og derefter slippe dem. For hver
handling kommer der information om hvert enkelt fødekilde (se figur 17).

Figur 17. Information bliver tilgængeligt, når brugeren fodrer isbjørnen med forskellige
fødekilder.
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Del 3: Deltageren får en ny mail fra isbjørneforskeren, som giver ny information om
emnet. Forskeren beder deltageren om at spørge beboerne i byen Churchill, hvad de
gør for at beskytte sig mod isbjørnene. Deltageren trykker ‘markér som læst’ for at
komme videre (se figur 18).

Figur 18. Del 3 af historien. Deltageren får en ny email.
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Del 3, fortsat: Deltageren har en dialog med to fiktive karakterer fra byen.
Deltageren kan vælge det spørgsmål, som vedkommende har lyst til at stille ved at
klikke på spørgsmålet, og karaktererne besvarer. Efter besvarelsen har deltageren
mulighed for at stille et nyt spørgsmål. Dialogen afsluttes med, at deltageren vælger:
‘okay, tak for hjælpen’ (se figur 19).

Figur 19. Deltageren har en dialog med to fiktive karakterer fra byen.
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Del 4: Deltageren får en mail fra isbjørneforskeren der takker for éns hjælp og runder
historien af (se figur 20).

Figur 20. Del 4 af historien. Deltageren får en ny email.

5.5.6 Spilelementer i den gamificerede nyhedshistorie
Den uafhængige variabel i eksperimentet er spilelementerne. Som beskrevet i
teoriafsnittet kapitel 3.3.4 om selfdetermination theory, er det afgørende for
eksperimentet, at spilelementerne i den gamificeret journalistiske historie appellerer
til folks grundlæggende psykologiske behov for kompetence, selvbestemmelse og
tilhørsforhold. Derfor er spilelementerne valgt på baggrund af forskningen om, at de
kan appellere til de tre psykologiske behov. Spilelementerne i eksperimentet er:
levels, achievements, oplåsning af indhold, mission choices, meningsfulde historier
og holdspillere. I det følgende vil de enkelte spilelementer, og de psykologiske behov
de opfylder, blive uddybet, ligesom det vil blive beskrevet, hvordan spilelementerne
er implementeret i nyhedshistorien. (Se tabel 1 for oversigt over spilelementer og
matchende psykologiske behov).
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Tabel 1. Oversigt over spilelementer og psykologiske behov.
Psykologisk behov

Spilelement

I nyhedshistorien

Kompetence

Achievements (opnåede
mål)

Giver feedback. I hver mail fra isbjørneforskeren bliver
der givet et defineret mål. Deltageren får umiddelbar
feedback på sine achievements i form af informationer.

Kompetence

Levels

Giver feedback. Deltagerne skal igennem 4 dele i
historien.

Kompetence

Oplåsning af indhold

Giver kontinuerlig feedback. Når deltageren har
fuldført opgaverne i en del, bliver indholdet i næste del
tilgængeligt.

Selvbestemmelse
(valgfrihed)

Mission choices (valg)

Deltageren har forskellige valgmuligheder. I del 2 kan
deltageren vælge rækkefølgen på næringskilder,
isbjørnen skal have. I del 3 kan deltageren i dialogen
vælge mellem forskellige spørgsmål.

Selvbestemmelse
(meningsfulde
opgaver)

Meningsfulde historier

Det overordnede narrativ i form af mails fra
isbjørneforskeren skal få deltageren til at opleve, at
valgene i historien giver mening at udføre, også selvom
deltageren ikke altid har et valg om, hvordan opgaven
skal udføres.

Tilhørsforhold

Holdspillere

Deltageren bliver givet en meningsfuld rolle i spillet.
Undervejs giver isbjørneforskeren feedback og nye
opgaver, ligesom deltagerne har en dialog med
indbyggere i byen.

Kompetence: Achievements (opnåede mål)
Achievements er definerede mål, som spilleren skal opnå. Achievements kan enten
udløse en belønning (ex. points eller badges) eller resulterer i, at spilleren vinder 
men ingen af delene er nødvendige, da det at løse opgaven i sig selv også er en
achievement (Werbach & Hunter 2015). Når man har fået en achievement, skal
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spilleren gøres opmærksom på det. Spillerne kan enten blive informeret om ens
achievement mens spillet stadig er i gang, eller når der er et naturligt ophold i
handlingen. (Kapp 2012:261). Studier har vist, at omgående feedback på
achievements hjælper med at forbedre spillerens læring og effektivitet (ibid.: 261),
mens forsinket feedback har vist at øge spillernes fastholdelse, når de skal lære noget
nyt (Smith et. al. 2010 i Kapp 2012).

Achievements i nyhedshistorien: Hver mail fra isbjørneforskeren definerer et mål et
for deltageren, som vedkommende skal løse  for eksempel: ‘Undersøg hvad
konsekvenserne er ved den mad, de spiser på fastlandet’. I den følgende opgave skal
deltageren trække forskellige fødekilder (æg, hund, bær & planter, affald) hen til
isbjørnens mund. Når vedkommende har givet slip med musen, får vedkommende
omgående positiv feedback på sin præstation i form af ny information, og herved er
en achievement opnået.

Kompetence: Levels
Levels er definerede trin i spillerens progression (Werbach & Hunter 2015), det vil
sige den vej, som spilleren tager fra start til slut. spilleren fuldender forskellige mål
(opnåede mål), og når de er udført, går spilleren videre til det næste level (Kapp
2012). En veldesignet udvikling i levels hjælper med at få den overordnede historie
til at udvikle sig. Når et lille stykke af historien udfolder sig i hvert level, får det
spilleren til hænge ved og gå videre til næste level for at finde ud af, hvordan
historien ender (Werbach & Hunter 2015). Levels hjælper også spilleren med at se,
præcis hvor de er i spillet (Werbach & Hunter 2015). Levels fungerer således som
kontinuerlig feedback, der giver spilleren besked om, at de har nået et bestemt niveau
i deres progression, og at mere indhold nu er tilgængeligt.13

Levels i nyhedshistorien: Den gamificerede nyhedshistorie er delt op i fire leves: del
1, del 2, del 3 og del 4. For at tydeliggøre for deltagerne, at der er forskellige levels i
historien, er overgangene til de forskellige dele i historien markeret ved farveskift,
13
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ligesom det nuværende level, som spilleren er i gang med, tydeligt er markeret. Det
står for eksempel: “Del 2” i venstre hjørne af skærmen (se også figur 16)

Kompetence: Oplåsning af indhold
Oplåsning af indhold (content unlocking) er en form for belønning, der gør nye
aspekter af spillet tilgængeligt. Oplåsning af indhold kan give spilleren adgang til nyt
indhold, når man har fuldført samtlige opgaver i det tidligere level. (Werbach 2012).
Oplåsning af indhold giver dermed deltageren positiv feedback på, hvordan
vedkommende klarer sig i spillet.

Oplåsning af indhold i nyhedshistorien: For at gøre nye aspekter af historien
tilgængelige, skal deltageren fuldføre de opgaver, der bliver givet i den del,
deltageren er kommet til. Når deltageren har fuldført opgaverne, for eksempel at
trække alle fire fødekilder over i isbjørnens mund, udløser det en belønning i kraft af
oplåsning af nyt indhold. Deltageren kan ikke komme videre i spillet, før alle
fødekilderne er placeret i isbjørnens mund. Derefter bliver den næste del tilgængelig.

Selvbestemmelse: Mission choices (valg)
Hvis spilleren selv frit kan vælge, hvordan vedkommende vil gribe en mission an i et
spil, kan det give spilleren en følelse af valgfrihed (Sailer et. al, 2017). Ifølge
Przybylski, Rigby & Ryan (2010) er mission choices derfor et vigtigt spilelement til
at kunne motivere spillerne til at blive ved at spille. Mission choices opfylder det
første af de to aspekter i det psykologiske behov for selvbestemmelse.

Mission choices i nyhedshistorien: Mission choices er implementeret på forskellige
måder gennem historien. Deltageren kan for eksempel selv vælge, i hvilken
rækkefølge vedkommende vil give de fire næringskilder til isbjørnen i del 2.
I del 3 kan deltageren ofte vælge mellem to forskellige spørgsmål, når deltageren
havde en dialog med karaktererne, der repræsenterede byens beboere. Dialogen er
valgt for at skabe en opfattelse af, at deltagerne frit kan vælge, hvilken information
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vedkommende får  alt efter hvilke spørgsmål vedkommende vælger at stille. I
realiteten er dialogen bygget op en måde, hvor deltageren altid i løbet af dialogen
altid vil få de samme informationer fra karaktererne. Det eneste valget af spørgsmål
har indflydelse på, er den rækkefølge svarene, kommer i.

Selvbestemmelse: Meningsfulde historier
Meningsfulde historier er spilelementer, som ikke relaterer sig til spillerens
performance (Sailer et. al., 2017). Historier kan hjælpe spilleren med at opleve
vedkommendes handlinger som meningsfulde, også selvom der måske ikke er så
mange valgmuligheder, eller valgene ikke er til stede (Rigby & Ryan 2011:40). I
undervisningsspil kan en fortælling, der danner rammen for spillet, for eksempel gøre
læringen endnu mere virkningsfuld (Kapp 2012:76, 203). Meningsfulde historier
opfylder det andet af de to aspekter i det psykologiske behov for selvbestemmelse.

Meningsfulde historier i nyhedshistorien: Der er 4 dele i historien, som på grund af
nyhedshistoriens lineære opbygning er fastlagt på forhånd. Derfor skal den
overordnede fortælling være med til at give valgene mening for deltageren. Rammen
for opgaverne er mails fra isbjørneforskeren, der beder deltageren om at hjælpe med
at afdække konsekvenserne af klimaforandringerne. Deltageren bliver dermed sat i
rollen som en person, der er sat på en mission, hvilket skal hjælpe til med at styrke
deltagernes opfattelse af, at de enkelte opgaver undervejs i historien giver mening at
udføre. Undervejs bygger de enkelte mails fra isbjørneforskeren videre på den
overordnede fortælling, så de er med til at understøtte, at opgaverne giver mening.

Tilhørsforhold: Holdspillere
Hvis spilleren er en del af et hold, kan det være med til at skabe følelsen af, at
spilleren er betydningsfuld og relevant for andre (Sailer et. al. 2017). Holdspillerne
kan både være rigtige spillere eller virtuelle karakterer. Selv virtuelle karakterer kan
øge spillerens oplevelse af tilhørsforhold, hvis vedkommende interagerer med
karaktererne på en meningsfuld måde (Rigby & Ryan, 2011). Hvis samtalerne med
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de virtuelle karakterer præsenterer spilleren for forskellige muligheder for at handle,
og derved styrker det psykologiske behov for selvbestemmelse, kan det også øge
spillerens oplevelse af tilhørsforhold (Rigby & Ryan 2011:71).
Holdspillerne kan være med til at skabe samarbejde, hvis en gruppe af spillere
arbejder sammen mod et delt mål (Werbach & Hunter 2012 i Sailer et. al. 2017).
Spillerens følelsen af at at være betydningsfuld og relevant for andre kan desuden
forstærkes gennem en meningsfuld historie14 i spillet (Rigby & Ryan 2011). En
veldesignet historie kan gøre spillerne til en integreret del af historien i stedet for at
være passive læsere (Kapp 2012).

Holdspillere i nyhedshistorien: Deltageren i nyhedshistorien har to typer af
holdspillere. Den ene er den fiktive karakter isbjørneforskeren, som indledningsvis
har bedt deltageren om at hjælpe vedkommende med et forskningsprojekt. Undervejs
får deltageren flere opfølgende mails fra isbjørneforskeren med nye opgaver, ligesom
der i mails bliver kommenteret på deltagernes fremdrift i historien. Deltageren
arbejder dermed sammen med isbjørneforskeren om et delt mål, som er at undersøge
konsekvenserne af klimaforandringer. Den anden type af holdspillere er de to fiktive
karakterer, der repræsenterer indbyggere i byen Churchill. Karakterne samarbejder
med deltageren ved at svare på spørgsmål om, hvilke forholdsregler de tager sig i
byen for at undgå isbjørne. Dialogen med karakterne giver deltageren forskellige
muligheder for at handle, da der er mulighed for at vælge, hvilke spørgsmål man vil
stille karaktererne.

Andre overvejelser ved udvælgelse af spilelementer
Spilelementerne er desuden valgt på baggrund af det emne, nyhedshistorien handler
om. Som nævnt i teoriafsnittet afsnit 3.4, er det vigtigt, at man som spildesigner nøje
overvejer, hvilke spilelementer der passer ind i den konkrete kontekst. Da
nyhedshistorien er en hård nyhed, der omhandler konsekvenserne af
klimaforandringer, så er spilelementerne valgt ud fra, hvad der synes passende i den

14

. Se beskrivelse af meningsfulde historier i afsnittet under selvbestemmelse
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sammenhæng. Jf. teoriafsnittet kan brugen af sjove spilelementer mindske tyngden af
de emner, som bliver dækket.

Spilelementerne er desuden valgt ud fra, at de vurderes at have en effekt, men at de
samtidig ikke overskygger det journalistiske indhold. Som nævnt i teoriafsnittet
afsnit 3.4 er der en potentiel risiko for, at formen kommer til at spille en central rolle
i gamification i journalistik, så brugerne derved glemmer, hvad formålet er med at
læse den journalistiske historie.

5.6 Deltagere i eksperimentet
I eksperimenter skal der som tommelfingerregel være 30 personer i hver gruppe.
(Laustsen et. al. 2014:230). Da to af mine hypoteser ser specifikt på køn og hyppige
nyhedsbrugere i gruppe B, er det dog hensigtsmæssigt med endnu flere deltagere i
hver gruppe. Udvælgelsen af deltagere til eksperimenter behøver i modsætning til
spørgeskemaundersøgelser ikke at være repræsentative, for at man kan generalisere
effekten af stimuli, da jeg er interesseret i forskelle på motivation, engagement, viden
og humør, og ikke på selve niveauet af motivation, engagement, viden og humør for
de to grupper (Laustsen et. al. 2014:230).
Da specialet afgrænser sig til at undersøge effekten af nyhedshistorier med
spilelementer på unge mellem 1835 år, er deltagerne i eksperimentet også i den
aldersgruppe. Samtidig har jeg fravalgt deltagere, der er journalister eller
journaliststuderende, idet de har en professionel forståelse af opbygning af
nyhedshistorier, som kan tænkes at påvirke deres opfattelse af nyhedshistorierne. Jeg
benytter mig dermed af et ikketilfældigt casevalg, da deltagerne ikke er tilfældigt
udvalgte (Hopmann 2014:58).

5.6.1 Rekruttering af deltagere
Deltagerne til undersøgelsen blev fundet på to forskellige måder. Gennem personlig
kontakt og på Facebook, hvor jeg lavede et opslag på min egen væg og i forskellige
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Facebookgrupper med en invitation til at deltage i undersøgelsen. I opslaget var der
vedhæftet et link til undersøgelsen. I undersøgelsen sikrede jeg mig, at deltagere
uden for alderen 1835 ikke ville kunne besvare spørgeskemaet.
På Facebook kunne undersøgelsen i princippet komme ud til alle: kvinder og mænd,
arbejdsløse og højtuddannede. Med en tilstrækkelig stor respondentgruppe antog jeg,
at min stikprøve ville have mulighed for at dække over et bredt udsnit af
befolkningen, og dermed give eksperimentet en høj ekstern validitet.

5.6.2 Randomisering
Det er afgørende for eksperimentets resultater, at randomiseringen af deltagerne er
foretaget korrekt (Hopmann 2014:56). Derfor blev deltagerne i undersøgelsen inddelt
i grupper efter et tilfældighedsprincip. Derved sikrer man, at der ikke er nogle
systematiske forskelle mellem de to grupper. Randomiseringen sikrer, at alle faktorer,
som kan risikere at påvirke respondentens holdning til den afhængige variabel,
holdes konstant (Laustsen et. al.:224).
I eksperimentet blev deltagernes fødselsmåned brugt som værktøj for inddelingen ud
fra en betragtning om, at det er tilfældigt i hvilken given måned, man er født. I
spørgeskemaet blev deltagerne i en scrolldown menu bedt om at vælge deres
fødselsmåned. Deltagere i gruppe A (personer der er født i februar, april, juni, august,
oktober, december) blev derefter præsenteret for en webartikel. (version a), mens
deltagere i gruppe B (personer der er født i januar, marts, maj, juli, september,
november) blev præsenteret for en nyhedshistorie udformet som en gamificeret
nyhedshistorie (version b).

5.6.3 Eksperimentets formål
Det er vigtigt for eksperimentet, at deltagerne ikke gennemskuer eksperimentets
formål (ibid.:234). Hvis deltagerne ved, hvilke hypoteser undersøgelsen ønsker at
undersøge, kan der være en risiko for, at deltagerne enten svarer det, som de tror,
forskeren vil have, eller prøver ikke at lade sig påvirke af stimulusmaterialet (ibid.).
For at undgå at deltagere ændrede adfærd, så angav jeg et generelt formål med
65

undersøgelsen, da jeg indledningsvis rekrutterede deltagere personligt og på
Facebook. Både mundtligt og i opslaget på Facebook fik folk at vide, at
undersøgelsen ville blive brugt i forbindelse med mit speciale i journalistik på
Syddansk Universitet, hvor jeg så nærmere på nyhedshistorier. Også når deltagerne
havde åbnet linket til selve undersøgelsen, blev der i indledningen angivet det samme
generelle formål (se også bilag 10.1 for invitation). Da deltagerne i eksperimentet
enten har fået en nyhedshistorie med spilelementer eller en nyhedshistorie uden
spilelementer, kan det også argumenteres for, at det er svært for deltagerne at
gennemskue eksperimentets formål.

5.6.4 Debriefing
Stimulusmaterialet bygger på forskellige nyhedshistorier, der er sammenskrevet til én
nyhedshistorie. Selvom alle oplysninger i nyhedshistorien er korrekte, så er historien
udelukkende lavet til eksperimentet. Derfor er det relevant at debriefe deltagerne om
undersøgelsens egentlige formål, så deltagerne ikke tror, at de har læst en virkelig
nyhedshistorie, som er udgivet i et medie (Lausten et. al. 2014:231). Se bilag 10.2.
for debriefing.

I eksperimententet blev debriefingen givet efter deltagerne havde besvaret det
opfølgende spørgeskema en uge senere, da der ellers ville være risiko for, at
deltagernes svar vil blive påvirket. De deltagere, som ikke besvarede det opfølgende
spørgeskema, blev kontaktet på mail med en orientering om eksperimentets formål.

5.7 Udformning af spørgeskemaet
Spørgeskemaet er udformet, så det måler de hypoteser, jeg ønsker at undersøge så
nøjagtigt og pålideligt som muligt. I det følgende afsnit gennemgår jeg opbygningen
af spørgeskemaet, ligesom jeg vil gennemgå spørgsmålene i det efterfølgende
spørgeskema, som blev sendt til deltagerne en uge efter deres besvarelse.
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5.7.1 Spørgsmål
Spørgsmålene er udformet med henblik på at være så enkle og tydelige som mulige
for at minimere muligheden for fortolkning, så målingsfejl kan undgås (van Dalen &
Skovsgaard 2014:129). Det er samtidig lagt vægt på, at spørgsmålene hverken er
værdiladede eller ledende. Se også bilag 10.1 og 10.2 for spørgeskemaer.

Engagement (H1)
Måling af engagement tog udgangspunkt i en skala, som Song, Peng & Lee (2011)
har udarbejdet til en undersøgelse om gamification, hvor respondenternes ‘game
enjoyment’ blev målt efter at have spillet et fitnessspil. Jeg har tilpasset skalaen, så
den passer til mit emne.
På en 5punkts Likertskala, der gik fra ‘slet ikke’(0) til ‘i høj grad’(4), blev
deltagere bedt om at vurdere, i hvor høj grad de synes, følgende udsagn passer på
nyhedshistorien, de lige har læst: 1) Nyhedshistorien var kedelig (omvendt kodet), 2)
Nyhedshistorien var spændende, 3) Nyhedshistorien var underholdende, 4)
Nyhedshistorien var sjov, 5) Nyhedshistorien var interessant, 6) Nyhedshistorien var
opslugende.

Motivation (H2)
I undersøgelsen blev fem adfærdsmæssige intentioner målt for at vurdere deltagernes
motivation efter at have læst nyhedshistorien. Målingen af motivation tog
udgangspunkt i en skala som McIntyre (2015) har udarbejdet til en undersøgelse om
konstruktiv journalistik, hvor respondenterne blev spurgt ind til deres
adfærdsmæssige intentioner efter at have læst enten en problemorienteret eller en
løsningsorienteret nyhedshistorie. Jeg har tilpasset skalaen, så den passer til mit
emne.
På en 5punkts Likertskala, der gik fra ‘usandsynligt’ (0) til ‘sandsynligt’ (4) blev
deltagerne efter at have læst nyhedshistorien bedt om at vurdere, hvor sandsynligt det
var, at de på nuværende tidspunkt havde lyst til at: 1) Læse flere nyhedshistorier, 2)
67

Læse lignende nyhedshistorier om emnet, 3) Opsøge mere information om emnet, 4)
Tale med venner, familie eller kollegaer om emnet, 5) Anbefale nyhedshistorien til
folk, du kender.

Opfølgende spørgsmål til motivation
For at undersøge om deltagerne havde handlet på de adfærdsmæssige intentioner
efter en uge, blev deltagerne kontaktet en uge efter eksperimentets afslutning på
mail, hvor de blev bedt om at svare på et opfølgende spørgeskema. Deltagerne kunne
enten svare ‘ja’ (1) eller ‘nej’ (0) til følgende udsagn: Efter at havde læst
nyhedshistorien om isbjørnene, har du så: 1) Læst flere nyhedshistorier, 2) Læst
lignende nyhedshistorier om emnet, 3) Opsøgt mere information om emnet, 4) Talt
med venner, familie eller kollegaer om emnet. Da deltagerne ikke kunne anbefale
nyhedshistorien til folk, de kendte, i kraft af at nyhedshistorien var en del af
undersøgelsen, så blev dette spørgsmål udelukket fra det opfølgende spørgeskema.

Viden (H3)
Viden blev målt på to måder: ved at spørge deltagerne om deres opfattede viden og
deres faktuelle viden.

Opfattet viden
Deltagernes opfattede viden blev målt ved at spørge deltagerne, hvor informerede de
følte sig om emnet, efter de havde læst nyhedshistorien. Spørgsmålet er baseret på en
skala som Curry & Hammond (2014) har udarbejdet til undersøgelse om konstruktiv
journalistik, hvor respondenterne blev spurgt ind til deres opfattede viden efter at
have læst enten en løsningsorienteret eller problemorienteret nyhedshistorie. På en
5punkts Likertskala, der gik fra ‘uenig’ (0) til ‘enig’ (4) blev deltagerne efter at
have læst nyhedshistorien bedt om at markere deres enighed med følgende udsagn:
Efter at have læst nyhedshistorien føler jeg mig bedre informeret om emnet.
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Faktuel viden
Deltagernes faktuelle viden blev målt ved at stille ni spørgsmål til faktuelle
oplysninger fra nyhedshistorien. Denne fremgangsmåde er blandt andet blevet brugt i
en undersøgelse af Skovsgaard & Søgaard (2016) om positive og negative nyheder,
hvor deltagernes blev bedt om at svare på faktuelle spørgsmål om et tvindslag, de
lige havde set for at vurdere deres hukommelse. Da begge nyhedshistorier indeholdt
de samme informationer, kunne de samme spørgsmål blive stillet til de to grupper.
Spørgsmålene blev designet, så de ikke var for lette. Spørgsmålene til deltagernes
faktuelle viden blev delt op i to kategorier:

Faktuel viden  specifikke informationer
Fem af spørgsmålene blev stillet til specifikke detaljer i nyhedshistorien, som
deltagerne i den gamificerede nyhedshistorie fik, når de udførte en aktiv handling 
for eksempel når de trykkede på et element i historien. Hvert spørgsmål havde en
åben svarboks, hvor deltagerne selv skulle skrive deres svar ind. Med udgangspunkt i
Skovsgaard & Søgaards måling af hukommelse (2016), blev skalaen for viden
konstrueret ved at give et point for hvert rigtigt svar og derefter lægge pointene
sammen. Skalaen gik fra (0) til (5). De fem spørgsmål var: 1) Hvad gør isbjørnene
for at fange sæler, når isen er smeltet?, 2) Hvilke fire næringskilder går isbjørnene
efter på land?, 3) Hvilke symptomer får isbjørnene, når de spiser gåseæg? 4) Hvorfor
får isbjørnene kun vand, når de er i isbjørnefængslet?, 5) Hvor lang tid skal
isbjørnene være i isbjørnefængslet, før de bliver sluppet fri?

Kodning af svar til specifikke informationer
Da svarene til spørgsmålene om specifik viden består af deltagernes egne
formuleringer, skal dataen omdannes til talkoder, før resultaterne kan beregnes. Her
benytter jeg mig af kodning som redskab til kategorisering af svarene. Jeg koder
svarene til hvert spørgsmål efter, om de er rigtige eller forkerte. Det er derfor
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nødvendigt at afgrænse, hvornår deltagernes svar er korrekte og forkerte. Hvordan
svarene til de enkelte spørgsmål bliver kodet, vil blive gennemgået her:

Spørgsmål 1: I det første spørgsmål skulle deltagerne svare på, hvad isbjørnene gør
for at fange sæler, når isen er smeltet. Det korrekte svar i nyhedshistorien er:
‘isbjørnene svømmer mod sælerne. Isbjørnene skal nærme sig sælerne uden at blive
opdaget, og derefter springe op af vandet for at fange dem (...) ikke alle isbjørne
mestrer denne eksplosive teknik’. Deltagernes svar bliver registreret som korrekt,
hvis de for eksempel svarer, at ‘isbjørnene svømmer mod sælerne’, ‘isbjørnene
springer op af vandet for at fange dem’ eller ‘isbjørnene bruger en eksplosiv teknik’.

Spørgsmål 2: I det andet spørgsmål skulle deltagerne svare på, hvilke fire
næringskilder isbjørnene går efter på land. De korrekte svar er æg, hund, affald og
bær & planter. Deltagerne får et korrekt svar, hvis de nævner alle fire næringskilder.
Hvis deltagerne nævner synonymer på nogle af elementerne, bliver de også
registreret som korrekt  eksempelvis hvis der nævnes ‘skrald’ i stedet for affald,
eller ‘dyr’ i stedet for hund.

Spørgsmål 3: I det tredje spørgsmål blev deltagerne bedt om at svare på, hvilke
symptomer isbjørnene får, når de spiser gåseæg. Svaret er, at isbjørnene får diarré.
Deltagerne får også et korrekt svar, hvis der nævnes et synonym på diarré som for
eksempel ‘dårlig mave’ eller ‘tyndskid’.

Spørgsmål 4: I det fjerde spørgsmål skulle deltagerne svare på, hvorfor isbjørnene
kun får vand, når de er i isbjørnefængslet. Det korrekte svar er: ‘så de ikke forbinder
byen med mad’. Deltagerne får også et korrekt svar, hvis de har brugt andre
formuleringer, som for eksempel: “så de ikke associerer byen med mad’ og ‘for at
mindske bjørnenes oplevelse af korrelation mellem by og mad’.

Spørgsmål 5: I sidste spørgsmål blev deltagerne bedt om at svare på, hvor lang tid
isbjørnene skal være i isbjørnefængslet, før de bliver sluppet fri. Det korrekte svar er
en måned. Svaret ‘30 dage’ tæller også som et korrekt svar.
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Faktuel viden  generelle informationer
De øvrige fire spørgsmål om faktuel viden handlede om generelle informationer i
nyhedshistorien. Spørgsmålene bliver således stillet til den overordnede fortælling i
nyhedshistorien, som handler om klimaforandringernes konsekvenser for isbjørnene.
Spørgsmålene blev stillet til dele af den gamificerede nyhedshistorie, hvor deltagerne
var passive  det vil sige, hvor deltagerne læste en mail fra Isbjørneforskeren. Da
spørgsmålene handlede om tal, blev der, ligesom i Skovsgaard & Søgaards måling af
hukommelse (2016), givet fire svarmuligheder for at hjælpe hukommelsen på vej.
Hvert spørgsmål havde ét rigtigt svar. (se tabel 2).
Skalaen for viden om generelle informationer blev konstrueret ved at give et point
for hvert rigtigt svar og derefter lægge pointene sammen. Skalaen gik fra (0) til (4).
Se tabel 2 for oversigt.

Tabel 2. Oversigt over generelle spørgsmål. Det rigtige svar er markeret med fed skrift.

Spørgsmål

Svarmuligheder

1) Sidste år ventede isbjørnene 141 dage på, at isen skulle

1) 150 dage

komme tilbage. Hvor mange dage skal isbjørne opholde sig på

2) 160 dage

fastlandet, før forskerne vurderer, at isbjørnene ikke længere

3) 170 dage

kan overleve?

4) 180 dage.

2) I hvilke to måneder befinder flere hundrede isbjørne sig i

1) September og oktober

området omkring byen Churchill, mens de venter på, at

2) Oktober og november

havisen skal vende tilbage?

3) November og december
4) December og januar

3) Hvor mange procent vil populationen af isbjørne falde med

1) Mere end 10 procent

over de næste tre generationer af bjørne?

2) Mere end 20 procent
3) Mere end 30 procent
4) Mere end 40 procent
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4) Hvornår er det sandsynligt, at isbjørnene vil forsvinde helt

1) 5 til 10 år

fra området omkring Churchill?

2) 10 til 30 år
3) 20 til 40 år
4) 40 til 50 år

Faktuel viden  opfølgende spørgsmål
En af eksperimentets begrænsninger er, at det er svært at vide, hvor længe en effekt
af en nyhedshistorie vil vare i et enkelt eksperiment. Det er således svært at sige, om
effekten vil vare en time eller er mere vedvarende (Laustsen et. al. 2014:234). En
måde at imødekomme dette problem er ved at variere tiden mellem stimuli og
spørgsmål (ibid.::235).
For at undersøge om effekten af opnået faktuel viden ville vare ved, blev deltagerne
derfor kontaktet en uge efter eksperimentets afslutning på mail, hvor de blev bedt om
at svare på de samme fem spørgsmål om specifik viden og de samme fire spørgsmål
om generel viden, som de også havde fået umiddelbart efter at have læst
nyhedshistorien.

Humør (H4)
Målingen af humør tog udgangspunkt i PANASskalaen (positive and negative affect
schedule) som er en valideret skala, som måler positiv og negativ affekt (Watson &
Clark 1988). PANASskalaen er i tidligere undersøgelser blevet brugt til at måle
effekten af nyhedsbrugeres humør efter at have læst en nyhedshistorie, der var enten
positiv eller negativ (McIntyre 2015; Skovsgaard & Søberg 2016).
Skalaen består originalt af 20 forskellige tilstande, som er enten positive eller
negative, men for ikke at overbelaste respondenterne bliver skalaen i dette
eksperiment brugt i en reduceret form (Karim et. al. 2011).
Dette eksperiment tager udgangspunkt i Skovsgaard & Søbergs (2016) oversættelse
af den korte version af PANASskalaen fra engelsk til dansk. På en 5punkts
Likertskala, der gik fra ‘slet ikke’ (0) til ‘i høj grad’ (4), blev deltagerne før og efter
stimulusmaterialet spurgt, hvor i høj grad de følte fire positive følelser (begejstret,
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målbevidst, optimistisk, inspireret) og fire negative følelser (bange, nedtrykt,
irritabel, bekymret).

Køn (H5)
For at kunne undersøge hypotese 5 om, at det især er mænd, som læser en
nyhedshistorie, der indeholder spilelementer, der vil være engagerede, motiverede og
have et højere vidensniveau, blev deltagerne i de indledende spørgsmål bedt om at
svare på, hvilket køn de var. Deltagerne kunne vælge mellem 1) Mand, 2) Kvinde.

Forbrug af nyheder (H6)
For at kunne undersøge hypotese 6 om, at det er især deltagere, der interesserer sig
for nyheder, der vil være engagerede og motiverede og have et større udbytte i form
af viden, blev deltagerne i de indledende spørgsmål bedt om at svare på, hvor ofte de
følger med i nyheder. Deltagerne kunne vælge mellem følgende muligheder: 1) hver
dag, 2) 46 gange om ugen, 3) 13 gange om ugen, 4) sjældnere. De hyppige
nyhedsbrugere er her defineret som deltagere, der læser nyheder hver dag, mens
deltagere som ikke læser nyheder hver dag, er deltagere der har svaret enten ‘46
gange om ugen’, ‘13 gange om ugen’ eller ‘sjældnere’.

Form vs. indhold
Da en af kritikpunkterne i teorien om gamification i journalistik har været, at formen
kan overskygge indholdet, bliver deltagerne, efter at have læst en af de to versioner
af nyhedshistorien, bedt om at markere deres enighed med følgende udsagn på en
5punkts Likertskala, der gik fra ‘slet ikke’(0) til ‘i høj grad’(4): Jeg var mere
optaget af formen af nyhedshistorien end af indholdet.
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Tjek af manipulation
For at undersøge om manipulationen af spilelementerne var succesfuldt
implementeret i den gamificerede nyhedshistorie, blev deltagerne i denne gruppe
spurgt, i hvor høj grad de på en 5punkt Likertskala, der gik fra ‘slet ikke’(0) til ‘i
høj grad’(4) oplevede seks udsagn, der relaterede sig til spilelementerne. Se tabel 3
for oversigt over spørgsmålene og de spilelementer og psykologiske behov de
henviser til.

Tabel 3. oversigt over manipulationsspørgsmål
Spørgsmål: I hvor høj grad
oplevede du, at du i
nyhedshistorien:

Spilelement

Psykologisk behov

1) Fik nyt indhold tilgængeligt,

oplåsning af indhold

Kompetence

Levels

Kompetence

Achievements

Kompetence

Mission Choices

Selvbestemmelse

Meningsfulde historier

Selvbestemmelse

Holdspillere

Social relatedness

når du udførte en opgave
2) Rykkede tættere på målet
efter at have foretaget noget
aktivt i nyhedshistorien?
3) Fik ny information
tilgængeligt efter have
foretaget noget aktivt i
nyhedshistorien?
4) Havde frihed til at træffe
dine egne valg?
5) Følte at de opgaver du fik
undervejs, gav mening for dig
at udgøre?
6) Havde en dialog med
karakterer i historien?
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5.7.2 Rækkefølge af spørgsmål
Spørgsmålenes rækkefølge kan føre til målingsfejl (van Dalen & Skovsgaard
2014:126). Derfor er det vigtigt at være bevidst om, i hvilken rækkefølge
spørgsmålene bliver stillet. I undersøgelsen får deltagerne spørgsmålene i samme
rækkefølge. Det gør de, fordi rækkefølgen har betydning for flere af spørgsmålene.
Spørgeskemaet starter med nogle indledende spørgsmål. Først bliver deltageren
spurgt, om vedkommende er journalist eller journaliststuderende. Hvis deltageren
svarer ja, kan deltageren udelukkes fra undersøgelsen med det samme, uden at skulle
bruge tid på at svare på de øvrige spørgsmål. Derefter bliver deltageren spurgt om
vedkommendes køn, fødselsmåned og år, uddannelse/beskæftigelse og
nyhedsforbrug.
Umiddelbart før stimuli, bliver deltagerne bedt om at svare på nogle spørgsmål om
deres humør. Umiddelbart efter stimuli, bliver deltagerne igen spurgt ind til deres
humør.
Derefter kommer et spørgsmål om den viden, som deltagerne mener at have opnået.
Derefter kommer spørgsmålene til deltagernes specifikke og generelle viden. Efter
spørgsmålene om viden følger spørgsmål om deltagernes engagement i historien.
Spørgeskemaet slutter med at spørge ind til deltagernes motivation for at handle efter
have læst nyhedshistorien.

5.7.3 Svarkategorier
De fleste spørgsmål i spørgeskemaet er lukkede spørgsmål med foruddefinerede
svarkategorier. Fordelen ved faste svarkategorier er, at det er hurtigt for deltageren at
svare, sørger for en standardisering af svar og at andre der har mulighed for at
gentage undersøgelsen, fordi spørgsmål og svarkategorier kan gengives (van Dalen
& Skovsgaard 2014:124).
I de fleste tilfælde bliver deltageren bedt om at vælge mellem én svarmulighed blandt
flere. Her blev der lagt vægt på, at svarkategorierne var gensidigt udelukkende for at
undgå målingsfejl (ibid.:125).
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Svarskalaerne der er anvendt i spørgeskemaet er symmetriske for at undgå, at
deltageren bliver ledt i en bestemt retning (ibid.:125). Alle skalaerne er 5punkts
skala der fx. går fra ‘uenig’ til ‘enig’ eller ‘slet ikke’ til ‘i høj grad’ med en ‘hverken
eller’kategori i midten.

I enkelte tilfælde blev der brugt et åbent svarfelt. I spørgsmålene om faktuel viden til
specifikke informationer fra nyhedshistorien blev der valgt et åbent svarfelt, da det
ellers blev vurderet at være for nemt for deltageren at svare på spørgsmålene om
faktuel viden. Det åbne svarfelt har dog den ulempe, at analysen er mere
tidskrævende, og at man mister den standardisering, som det ligger i at have nogle
faste svarkategorier. (ibid.:124)

Ingen af spørgsmålene inkluderende en “ved ikke”kategori. En fordel ved en
‘vedikke’kategori er, at den mindsker risikoen for, at folk svarer tilfældigt på
spørgsmål, som de ikke har nogen holdning om (ibid.:126). Omvendt kan en ‘ved
ikke’kategori få nogle deltagere til at svare ‘ved ikke’, selvom de potentielt godt
kunne svare på spørgsmålet,
(ibid.:126). Kategorien blev fravalgt i dette spørgeskema, da spørgsmålene ikke
vurderes at være svære at svare på, da de hovedsageligt retter sig mod den
nyhedshistorie, deltagerne lige har læst.

5.8 Pilottest
Det er en god idé at pilotteste stimulusmaterialet, inden eksperimentet udføres
(Lausten et. al 2014: 230). Pilottesten giver mulighed for at undersøge, hvordan
stimulusmaterialet opfattes af en gruppe af mennesker, som ikke er en del af det
egentlige eksperiment, men som er sammenlignelige med de egentlige deltagere
(ibid.).
Jeg har derfor lavet en pilottest af eksperimentet på seks personer. Deltagerne blev
fordelt ligeligt efter køn og med en spredning i alder for at afspejle deltagerne i det
egentlige eksperiment. Fire af personerne læste nyhedshistorien med spilelementer,
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og to personer læste nyhedshistorien uden spilelementer. Deltagerne blev bedt om at
udfylde undersøgelsen og komme med kommentarer til deres overvejelser omkring
spørgsmålene, mens jeg var til stede. De blev også bedt om at vurdere, om
spilelementerne virkede naturlige eller forstyrrende i den gamificerede historie.
Pilottesten gav anledning til at ændre på få sproglige formuleringer i nyhedshistorien,
ligesom skalaen for humør blev justeret, så valgmuligheden ‘i nogen grad ‘ blev
skiftet ud med ‘i mindre grad’, da en af testpersonerne oplevede, at svarmuligheden
var for enslydende med en anden svarmulighed i skalaen.

5.9 Beskrivelse af deltagere
Efter pilottesten blev undersøgelsen15 sendt ud til deltagerne. En uge efter deltagerne
have lavet deres besvarelse, fik deltagerne tilsendt et opfølgende spørgeskema16.
Deltagerne har givet deres svar på de to spørgeskemaer mellem d. 20 april og d. 11
maj 2018.

Som det fremgår af tabel 4, har i alt 91 personer deltaget undersøgelsens første del,
som inkluderede stimulusmaterialet. Deltagere blev nogenlunde ligeligt fordelt
mellem gruppe A (42 deltagere) og gruppe B (49 deltagere). Der var også en jævn
fordeling i køn. I gruppe A var der 11 mænd, mens der i gruppe B var 15 mænd. I
gruppe A var der 31 kvinder, mens der var 34 kvinder i gruppe B. Randomiseringen
kan dermed betragtes som vellykket.

Da jeg i analysen sammenligner mænd i gruppe B med kvinder i gruppe B, skal der
som udgangspunkt være 30 personer i hver gruppe, jeg sammenligner (Laustsen et.
al. 2014). Det er værd at bemærke, at der her er et lavere antal, hvilket der skal tages
højde for i resultaterne. Det vender jeg tilbage til i diskussionen.

Svarprocenten på det opfølgende spørgeskema (spørgeskema 2) var på 96 procent.
Deltagerne blev her inddelt i den gruppe, som de var i den første undersøgelse for at
15
16

Se bilag 10.1 for spørgeskema 1
Se bilag 10.2 for spørgeskema 2
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kunne sammenligne deres svar. Som det fremgår af tabel 4, var fordelingen af
deltagere også her nogenlunde ligeligt fordelt. I alt var der 36 deltagere i gruppe A
og 39 deltagere i gruppe B. Også køn var jævnt fordelt, med både 27 kvinder og B,
mens der var 9 mænd i gruppe A og 12 mænd i gruppe B.

Tabel 4. Deltagere i undersøgelsens to dele  generel information.
Spørgeskema 1

Spørgeskema 2

Antal mænd i gruppe A

11

9

Antal kvinder i gruppe A

31

27

Antal i alt i gruppe A

42

36

Antal mænd i gruppe B

15

12

Antal kvinder i gruppe B

34

27

Antal i gruppe B

49

39

Antal deltagere i alt

91

75

Gruppe A fik nyhedshistorien med spilelementer, mens gruppe B fik nyhedshistorien uden
spilelementer.

Ser man på den demografiske spredning i deltagere i tabel 5, så var
gennemsnitsalderen for den første del af undersøgelsen 26,7 år aldersspænd mellem
1934 år, hvilket indsnævre målgruppen jeg har undersøgt en smule fra de 1835 år,
som var min oprindelig afgrænsning. I det opfølgende spørgeskema er deltagerne
mellem 2134 år, mens deres gennemsnitsalder er 27,12 år.

I forhold til køn og uddannelse er stikprøven ikke repræsentativ for befolkningen. I
første spørgeskema var 28,6 procent af deltagerne mænd, mens 71,4 procent var
kvinder. I det opfølgende spørgeskema var fordelingen tilsvarende. Ifølge Danmark
Statistik er der 51 procent mænd og 49 procent kvinder mellem 1835 år17.
I forhold til uddannelse har er en overvægt af deltagerne i gang med eller har fuldført
en lang videregående uddannelse. I første del af undersøgelsen er det 59 procent,

17

Data hentet fra Danmarks Statistik, 2. kvartal 2018
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mens det i det andet spørgeskema er 65 procent. Ifølge Danmarks statistik18 har 18
pct. af de 35årige en lang videregående uddannelse. Dette punkt vender jeg tilbage
til i diskussionen af resultaterne.

Tabel 5. Deltagere i undersøgelsens to dele  specifik information.

Spørgeskema 1

Spørgeskema 2

Antal mænd i alt

28.6%

28%

Antal kvinder i alt

71.4%

72%

Gennemsnitsalder

26.7

27.12

19‑34

21‑34

Lang videregående uddannelse

59%

65%

Mellemlang videregående uddannelse

25%

23%

Kort videregående uddannelse

4%

3%

Erhvervsfaglig uddannelse

4%

4%

Gymnasium

3%

3%

Grundskole

2%

3%

andet

1%

0%

Aldersspænd

18

Danmarks Statistik (2017). Uddannelsesniveauet er højst hos de unge.
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6.0 Analyse
Analysen er bygget op efter specialets seks opstillede hypoteser. I afsnittet
gennemgår jeg hver hypotese, og undersøger om der er en signifikant forskel mellem
de to grupper. Jeg kan således be eller afkræfte hypoteserne. Først gennemgår jeg
resultaterne fra manipulationstjekket, derefter hypotese 1 om engagement, hypotese
2 om motivation og hypotese 3 om viden. Dernæst følger resultaterne fra hypotese 4
vedrørende humør, hypotese 5 om køn og hypotese 6 om hyppige nyhedsbrugere. Til
sidst gennemgår jeg resultaterne fra spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne havde mere
fokus på formen af nyhedshistorien end indholdet.
Det fulde datasæt, som analysen er baseret på, kan rekvireres ved forespørgsel.

6.1 Manipulation af spilelementer
For at undersøge om manipulationen af spilelementerne var succesfuldt
implementeret i den gamificerede nyhedshistorie, blev det analyseret, i hvor høj grad
deltagerne oplevede seks udsagn, der relaterede sig til spilelementerne. Deltagerne
kunne vælge mellem fem svarkategorier til hvert spørgsmål: ‘slet ikke’, ‘i mindre
grad’, ‘hverken/eller’ ‘i nogen grad’ eller i ‘i høj grad’.
Manipulationen af spilelementerne er betragtet som succesfuld, hvis mere end
halvdelen af deltagerne oplevede, at spilelementerne der relaterer sig til de tre
psykologiske behov for kompetence, selvbestemmelse og tilhørsforhold i ‘i høj
grad’ eller ‘i nogen grad’ var til stede i nyhedshistorien.

6.1.1 Kompetence
De tre første spørgsmål relaterede sig til spilelementer i nyhedshistorien, som
opfyldte det psykologiske behov for kompetence. Spørgsmålene var: I hvor høj grad
oplevede du, at du i nyhedshistorien: 1) Fik nyt indhold tilgængeligt, når du udførte
en opgave, 2) Rykkede tættere på målet efter at have foretaget noget aktivt i
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nyhedshistorien?, 3) Fik ny information tilgængeligt efter have foretaget noget aktivt
i nyhedshistorien?
Besvarelserne af de tre spørgsmål blev lagt sammen, og et gennemsnit af fordelingen
af svar i procent blev beregnet. Som det fremgår af figur 21, har størstedelen af
deltagerne enten svaret ‘i nogen grad’ (48,3 procent) eller ‘i høj grad’ (40,2 procent)
til spørgsmålene. 8,2 procent af deltagerne har svaret ‘hverken eller’ til de tre
spørgsmål, mens 3,4 procent af deltagere har svaret ‘i mindre grad’. 2 procent har
svaret ‘slet ikke’ til spørgsmålene, der handler om det psykologiske behov for
kompetence. Det er her værd at bemærke, at de 2 procent kun udgøres af én person,
som har svaret ‘slet ikke’ på alle tre spørgsmål.

Figur 21 Gennemsnit af besvarelser af tre spørgsmål, der relaterer sig til det psykologiske
behov for kompetence.

Figuren viser svarfordeling i procent.
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Ser man på de enkelte spørgsmål hver for sig, har over halvdelen af deltagerne også
oplevet af spilelementerne ‘i nogen grad’ eller ‘i høj grad’ var til stede i
nyhedshistorien.

Tabel 6. Manipulation af spilelementer der relaterer sig til kompetence.

Slet ikke
1. Nyt indhold tilgængeligt

I mindre

Hverken/elle I nogen

grad

r

grad

I høj grad

2.0%

2.0%

8.2%

51.0%

36.7%

2.0%

6.1%

8.2%

51.0%

32.7%

tilgængeligt

2.0%

2.0%

2.0%

42.9%

51.0%

Gennemsnit

2.0%

3.4%

6.1%

48.3%

40.2%

2. Rykkede tættere på
målet
3. Ny information

Tabellen viser svarfordelingen i procent for hvert spørgsmål.

I alt har 88,5 procent af deltagerne oplevet, at spilelementerne i ‘nogen grad’ eller i
‘høj grad’ har været til stede i nyhedshistorien med spilelementer. Manipulationen af
spilelementer, der relaterer sig til det psykologiske behov for kompetence, kan derfor
betragtes som succesfuld.

6.1.2 Selvbestemmelse
De næste to spørgsmål relaterede sig til spilelementer i nyhedshistorien, som opfyldte
det psykologiske behov for selvbestemmelse. Spørgsmålene var: I hvor høj grad
oplevede du, at du i nyhedshistorien: 4) Havde frihed til at træffe dine egne valg?, 5)
Følte at de opgaver du fik undervejs, gav mening for dig at udgøre?
Besvarelserne af de to spørgsmål blev lagt sammen, og et gennemsnit af fordelingen
af svar i procent blev beregnet. Størstedelen af deltagerne har enten svaret ‘i nogen
grad’ (37,8 procent) eller ‘i mindre grad’ (25,5 procent) til spørgsmålene. 19,4
procent af deltagerne har svaret ‘hverken eller’ til de tre spørgsmål, mens 13,3

82

procent har svaret i høj grad. 4,1 procent af deltagerne har svaret ‘slet ikke’ til
spørgsmålene, der handler om det psykologiske behov for kompetence.

Figur 22. Gennemsnit af besvarelser af de to spørgsmål, der relaterer sig til det psykologiske
behov for selvbestemmelse.

Figuren viser svarfordeling i procent.

Ser man på de to spørgsmål hver for sig, er det især spilelementet ‘valgmuligheder’,
som deltagerne ikke kan genkende i nyhedshistorien. Som det fremgår af tabel 7, har
40 procent af deltagerne svaret ‘i mindre grad’, mens 6 procent af deltagerne har
svaret ‘slet ikke’ til spørgsmålet: “I hvor høj grad oplevede du, at du havde frihed til
at træffe dine egne valg?’.
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Tabel 7. Manipulation af spilelementer der relaterer sig til kompetence.

Slet ikke

I mindre grad Hverken/eller I nogen grad I høj grad

4. Frihed til at træffe egne valg

6.1%

40.8%

20.4%

26.5%

6.1%

5. Opgaver gav mening at udføre

2.0%

10.2%

18.4%

49.0%

20.4%

Gennemsnit

4.1%

25.5%

19.4%

37.8%

13.3%

Tabellen viser svarfordelingen i procent for hvert spørgsmål.

I alt har 60,1 procent af deltagerne oplevet, at spilelementerne i nogen grad eller i høj
grad har været til stede i den gamificerede nyhedshistorie. Manipulationen af
spilelementer, der relaterer sig til det psykologiske behov for selvbestemmelse,
betragtes dermed som succesfuld.

6.1.3 Tilhørsforhold
Det sidste spørgsmål relaterede sig til det spilelement i nyhedshistorien, som opfyldte
det psykologiske behov for tilhørsforhold. Spørgsmålet var: I hvor høj grad oplevede
du, at du i nyhedshistorien: 6) Havde en dialog med karakterer i historien?
Som det fremgår af figur 23, har størstedelen af deltagerne har enten svaret ‘i nogen
grad’ (38,8 procent) eller ‘i høj grad’ (20,4 procent) til spørgsmålet. 20,4 procent af
deltagerne har svaret ‘hverken eller’, mens 16,3 procent har svaret ‘i mindre grad’.
4,1 procent af deltagerne har svaret ‘slet ikke’ til spørgsmålet om, hvorvidt
deltageren føler, at vedkommende havde en dialog med karakter i historien.
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Figur 23. Manipulation af ‘holdspillere’. Spørgsmål: ‘Havde en dialog med karakterer i
historien?’.

Figuren viser svarfordeling i procent.

I alt har 59,2 procent af deltagerne oplevet, at spilelementerne ‘i nogen grad’ eller ‘i
høj grad’ har været til stede i den gamificerede nyhedshistorie. Manipulationen af
spilelementer der relaterer sig til det psykologiske behov for tilhørsfold, betragtes
dermed som succesfuld.

6.1.4 Opsamling på tjek af manipulation
Resultaterne fra manipulationstjekket viser, at over halvdelen af deltagerne der læste
nyhedshistorien med spilelementer oplevede, at spilelementerne der relaterer sig til
psykologiske behov for kompetence, selvbestemmelse og tilhørsforhold var til stede i
nogen grad eller i høj grad i nyhedshistorien. I de tre spørgsmål der relaterede sig til
det psykologiske behov for kompetence, havde 88,5 procent af deltagerne oplevet, at
spilelementerne i ‘nogen grad’ eller i ‘i høj grad’ var til stede. I de to spørgsmål der
handlede om det psykologiske behov for selvbestemmelse, var det 60,1 procent. I
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spørgsmålet der relaterede sig til behovet for tilhørsforhold, havde 59,2 procent af
deltagerne svaret ‘i nogen grad’ eller ‘i høj grad’. Dermed kan manipulationen af
spilelementerne betragtes som succesfuld.

6.2 H1 Engagement
Hypotese 1 forudsagde, at deltagere som havde læst en nyhedshistorie med
spilelementer ville have et højere niveau af engagement end deltagere, som læste en
nyhedstorie uden spilelementer. Denne hypotese var bekræftet. På en 5punkts
Likertskala, der gik fra ‘slet ikke’ (0) til ‘i høj grad’ (4), blev deltagere bedt om at
vurdere, i hvor høj grad de synes følgende udsagn passer på nyhedshistorien, de lige
har læst: 1) Nyhedshistorien var kedelig (omvendt kodet), 2) Nyhedshistorien var
spændende, 3) Nyhedshistorien var underholdende, 4) Nyhedshistorien var sjov, 5)
Nyhedshistorien var interessant, 6) Nyhedshistorien var opslugende.
En ttest, med gennemsnitsscoren for de seks spørgsmål som den afhængige variabel,
viste, at der var en signifikant forskel mellem de to grupper (t=2,11, p<0,05).
Gruppen som læste en nyhedshistorie med spilelementer scorede i gennemsnit 2,49
på skalaen over engagement (M=2,49, SD=0,83), mens gruppen som læste en
nyhedshistorie uden spilelementer scorede 2,16 i gennemsnit (M=2,16, SD=0,61).
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Tabel 8. Engagement fordelt på de to grupper, der har læst hver deres nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

Hvert enkelt spørgsmål blev også undersøgt individuelt for at få et mere nuanceret
resultat. I to ud af de seks spørgsmål var der en signifikant forskel mellem grupperne.
Deltagerne som læste en nyhedshistorie med spilelementer fandt, at nyhedshistorien
var signifikant mere underholdende (t=5,63, p<,05) end deltagere, der havde læst
nyhedshistorien uden spilelementer.
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Figur 24. Engagement  ‘underholdende’ fordelt på de to grupper, der har læst hver deres

nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

Deltagerne i gruppen, der læste nyhedshistorien med spilelementer, vurderede også
nyhedshistorien som signifikant mere sjov end deltagere, der havde læst
nyhedshistorien uden spilelementer (t=40, p<,05).
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Figur 25. Engagement  ‘sjov’ fordelt på de to grupper, der har læst hver deres
nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

Der var derimod ingen signifikant forskel mellem de to grupper, når det kom til, i
hvor høj grad deltagerne fandt nyhedshistorien ‘kedelig’ ( t=1,13, p=,13 ved p<,05
niveau), ‘spændende’ (t=0,11, p=,46 ved p<,05 niveau), ‘interessant’ (t=0,11, p=,38
ved p<,05 niveau) eller ‘opslugende’ (t=0,15, p=,43 ved p<,05 niveau) (se figur 25).
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Tabel 9. Engagement  svar fordelt på de to grupper på de enkelte spørgsmål.
Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe B

Gennemsnit

SD

Gennemsnit

SD

1. Kedelig

1.12

0.97

0.88

1.05

2. Spændende

2.88

0.86

2.86

1.10

3. Underholdende*

1.19

1.06

2.51

1.16

4. Sjov*

0.50

0.89

1.47

1.36

5. Interessant

3.19

0.83

3.24

0.83

6. Opslugende

2.31

1.09

2.35

1.22

Gennemsnit

2.16

0.61

2.49

0.83

* betyder en signifikant forskel mellem de to grupper ved p<,05 niveau. Tabellen viser
gennemsnit og standardafvigelse (SD) for de to grupper for hvert spørgsmål.

6.2.1 Opsamling på analyse af engagement
Resultaterne viser, at hypotese 1 om, at deltagere som læser en nyhedshistorie med
spilelementer har et øget engagement i historien i forhold til deltagere, der læser en
nyhedshistorie uden spilelementer, er bekræftet. En gennemsnitsscore af de seks
spørgsmål viser en signifikant forskel mellem deltagere i de to grupper. Ser man på
de enkelte spørgsmål hver for sig, er det spørgsmålene om, i hvor høj grad deltagerne
fandt historien underholdende og sjov, der er signifikant mellem de to grupper.

6.3 H2 Motivation
Hypotese 2 handlede om, at deltagere som læste en nyhedshistorie med spilelementer
ville være mere motiverede for at søge mere information om emnet, læse flere
nyhedshistorier, tale med familie, venner eller bekendte om emnet og anbefale
nyhedshistorien til andre end deltagere, som læste en artikel uden spilelementer.
Denne hypotese blev ikke bekræftet.
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På en 5punkts Likertskala, der gik fra ‘usandsynligt’ (0) til ‘sandsynligt’ (4), blev
deltagerne efter at have læst nyhedshistorien bedt om at vurdere, hvor sandsynligt det
var, at de på nuværende tidspunkt havde lyst til: 1) Læse flere nyhedshistorier, 2)
Læse lignende nyhedshistorier om emnet, 3) Opsøge mere information om emnet, 4)
Tale med venner, familie eller kollegaer om emnet, 5) Anbefale nyhedshistorien til
folk, du kender.
Selvom deltagerne der læste nyhedshistorien med spilelementer, som det ses på figur
26, scorede lidt højere på skalaen over motivation (M=2,20, SD=0,86), end
deltagerne der læste nyhedshistorien uden spilelementer (M=2,11, SD=1,02), så viste
den gennemsnitlige score af de fem adfærdsmæssige intentioner ingen signifikant
forskel mellem de to grupper (t=0,46, p=,32 ved p<0,5 niveau).

Figur 26 Motivation fordelt på de to grupper, der har læst hver deres nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.
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En udregning af de fem adfærdsmæssige intentioner hver for sig viste heller ingen
signifikante forskelle mellem de to grupper. Tilstedeværelsen eller fraværet af
spilelementer i nyhedshistorier påvirkede ikke deltagerne intentioner til at 1) Læse
flere nyhedshistorier (t=0,83, p=,21 ved p<,05 niveau), 2) Læse lignende
nyhedshistorier om emnet (t=0,51, p=,31 ved p<,05 niveau), 3) Opsøge mere
information om emnet (t=0,30, p=,38 ved p<,05 niveau) eller 4) Tale med familie,
venner eller kollegaer om emnet (t=0,13, p=,45 ved p<,05 niveau). Selvom der
heller ikke var nogen signifikant forskel ved spørgsmålet: Anbefale nyhedshistorien
til folk du kender ved p<,05 (t=1,54, p=,06), så var spørgsmålet signifikant ved
p<0,1.

Tabel 10. Motivation  svar fordelt på de to grupper.
Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe B

Gennemsnit

SD

Gennemsnit

SD

1. Læse flere nyhedshistorier

2.12

1.31

2.33

1.09

2. Læse lignende nyhedshistorier

2.45

1.19

2.33

1.18

3. Opsøge mere information

1.93

1.24

1.86

1.06

4. Tale med andre om emnet

2.36

1.25

2.39

1.06

5. Anbefale nyhedshistorien

1.71

1.22

2.12

1.30

Gennemsnit

2.11

1.02

2.20

0.86

* betyder en signifikant forskel mellem de to grupper ved p<,05 niveau. Tabellen viser
gennemsnit og standardafvigelse (SD) for de to grupper for hvert spørgsmål.

6.3.1 Opfølgende spørgeskema om motivation
Det blev også undersøgt, om deltagerne en uge efter havde handlet på de
adfærdsmæssige intentioner, de blev spurgt om i første spørgeskema. Deltagerne blev
blev en uge efter bedt om at besvare, om de havde: 1) Læst flere nyhedshistorier, 2)
Læst lignende nyhedshistorier om emnet, 3) Opsøgt mere information om emnet, 4)
Talt med familie, venner eller kollegaer om emnet. Hvis deltagerne svarede ‘ja’ til et
af spørgsmålene, blev der givet et point. Hvis deltagerne svarede ‘nej’, blev der givet

92

0 point. Pointene for de fire spørgsmål blev derefter lagt sammen, og der blev
beregnet en gennemsnitsscore. Analysen viser, at deltagere i gruppen, der har læst
nyhedshistorien med spilelementer scorer lidt højere på skalaen over motivation
(M=0,19, SD=,21), end deltagere der har læst nyhedshistorien uden spilelementer
(M=0,17, SD=0,16). Denne forskel er dog ikke stor nok til at være statistisk
signifikant (t=0,63, p=,26 ved p<,05 niveau).

Figur 27. Motivation en uge efter fordelt på de to grupper, der har læst hver deres

nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

Besvarelserne på de enkelte spørgsmål blev også gennemgået hver for sig. Selvom
deltagere i gruppen der havde læst nyhedshistorien med spilelementer i tre ud af de
fire spørgsmål scorede højere på skalaen over motivation, var forskellen ikke nok til
at være statistisk signifikant (se tabel 11).
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Spilelementer i nyhedshistorien fik ikke deltagerne til at have: 1) Læst flere
nyhedshistorier (t=0,56, p=,29 ved p<,05 niveau), 2) Læst lignende nyhedshistorier
om emnet (t=0,58, p=,28 ved p<,05 niveau), 3) Opsøgt mere information om emnet
(t=0,91, p=,18 ved p<,05 niveau), 4) Talt med familie, venner eller bekendte om
emnet (t=0,82, p=,21 ved p<,05 niveau).

Tabel 11. Motivation en uge efter  svar fordelt på de to grupper.

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe B

Gennemsnit

SD

Gennemsnit

SD

1. Læse flere nyhedshistorier

0.36

0.49

0.30

0.46

2. Læse lignende nyhedshistorier

0.08

0.28

0.13

0.33

3. Opsøge mere information

0.03

0.17

0.08

0.27

4. Tale med andre om emnet

0.19

0.40

0.28

0.45

Gennemsnit

0.17

0.16

0.19

0.21

* betyder en signifikant forskel mellem de to grupper ved p<,05 niveau. Tabellen viser
gennemsnit og standardafvigelse (SD) for de to grupper for hvert spørgsmål.

6.3.2 Opsamling på analyse af motivation
Resultaterne fra analysen viser, at en nyhedshistorie med spilelementer ikke
resulterer i mere motivation blandt deltagerne end en nyhedshistorie uden
spilelementer. Dermed er hypotese 2 ikke bekræftet. Den gennemsnitlige score af de
fem adfærdsmæssige intentioner viste ingen signifikant forskel mellem de to grupper,
ligesom der ikke var nogen signifikant forskel på besvarelserne af de enkelte
spørgsmål ved p<,05 niveau. Dog vurderede deltagere, som havde læste den
gamificerede nyhedshistorie, at det var signifikant mere sandsynligt, at de ville tale
med venner, familie eller kollegaer om emnet ved p<,1 niveau.
Analysen viser også, spilelementer ikke har nogen betydning for deltagernes
adfærdsmæssige intentioner en uge efter, de har læst nyhedshistorien. Den
gennemsnitlige score af de fire spørgsmål, der udgjorde skalaen for motivation efter

94

en uge, viste ingen signifikant forskel mellem de to grupper, ligesom der ikke var
nogen signifikant forskel på besvarelserne af de enkelte spørgsmål.

6.4 H3 Viden
Næste hypotese handler om, hvorvidt spilelementerne har betydning for den viden,
som deltagerne har fået fra nyhedshistorien. Deltagerne blev både spurgt ind til deres
opfattede viden og deres faktuelle viden, efter de havde læst nyhedshistorien.
Deltagerne fik også de samme spørgsmål til den faktuelle viden om nyhedshistorien
en uge efter, de havde læst historien.

6.4.1 Opfattet viden
Når det kommer til, hvor informerede deltagerne følte sig om emnet, efter de havde
læst nyhedshistorien, er der en statistisk signifikant forskel mellem grupperne
(t=3,35, p<,05). På en 5punkts Likertskala, der gik fra ‘uenig’ (0) ‘enig’ (4) blev
deltagerne bedt om at vurdere deres enighed med følgende udsagn: Efter at have læst
nyhedshistorien føler jeg mig mere informeret om emnet. Gruppen som læste
nyhedshistorien med spilelementer scorer i gennemsnit 3,37 på skalaen over opfattet
viden (M=3,37, SD=,83), mens gruppen som læste nyhedshistorien uden
spilelementer scorer 2,79 (M=2,79, SD=,81).
Resultaterne viser altså, at en nyhedshistorie med spilelementer resulterer i mere
opfattet viden blandt deltagerne. Dermed støtter analysen hypotese 3.
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Figur 28. Opfattet viden fordelt på de to grupper, der har læst hver deres nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

6.4.2 Faktuel viden - specifikke spørgsmål
I de fem spørgsmål til specifik viden består dataen af deltagernes egne formuleringer.
Hvert rigtigt svar giver ét point. De fem spørgsmål var: 1) Hvad gør isbjørnene for at
fange sæler, når isen er smeltet?, 2) Hvilke fire næringskilder går isbjørnene efter på
land?, 3) Hvilke symptomer får isbjørnene, når de spiser gåseæg? 4) Hvorfor får
isbjørnene kun vand, når de er i isbjørnefængslet?, 5) Hvor lang tid skal isbjørnene
være i isbjørnefængslet, før de bliver sluppet fri?
I analysen af de specifikke spørgsmål blev de fem spørgsmål først lagt sammen til en
gennemsnitsscore. Som det fremgår af figur 29, er det en statistisk signifikant forskel
mellem de to gruppers specifikke viden (t=10,22, p<,05). Gruppen som læste
nyhedshistorien med spilelementer scorer i gennemsnit 3,80 på skalaen over specifik
viden (M=3,80 SD=1,32), mens gruppen som læste nyhedshistorien uden
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spilelementer scorer 3,26 i gennemsnit (M=3,26, SD=1,23). Dermed støtter analysen
hypotese 3.
Figur 29. Specifik viden fordelt på de to grupper, der har læst hver deres nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

Hvert enkelt spørgsmål blev også undersøgt individuelt for at få et mere nuanceret
resultat. Som det fremgår af figur 30, var der en statistisk signifikant forskel på de to
grupper for besvarelserne på spørgsmål 2) Hvilke fire næringskilder går isbjørnene
efter på land? (t=1,98, p<0,5). 88 procent af deltagerne som læste en nyhedshistorie
med spilelementer svarede rigtigt på dette spørgsmål, mens 14 procent deltagere som
læste en nyhedshistorie uden spilelementer svarede rigtigt.
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Figur 30. Specifik viden spørgsmål 2, fordelt på de to grupper, der har læst hver deres

nyhedshistorie.

Figuren viser hvor procent i hver gruppe, der har svaret rigtigt. Signifikant forskel mellem
grupperne ved p<,05 niveau.

Der var også en statistisk forskel på de to grupper i besvarelserne af spørgsmål 3)
Hvilke symptomer får isbjørnene, når de spiser gåseæg? (t=2,80, p<,05). I dette
spørgsmål var det dog deltagere i gruppen, som læste nyhedshistorien uden
spilelementer, som scorede højst. 88 procent af deltagerne i gruppe A svarede rigtigt,
mens 63 procent i gruppe B havde et korrekt svar.
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Figur 31. Specifik viden spørgsmål 3, fordelt på de to grupper, der har læst hver deres
nyhedshistorie.

Figuren viser, hvor mange procent i hver gruppe der har svaret rigtigt. Signifikant forskel
mellem grupperne ved p<,05 niveau.

Der var derimod ingen signifikant forskel mellem de to grupper i besvarelserne på de
øvrige fire spørgsmål: 1) Hvad gør isbjørnene for at fange sæler, når isen er smeltet?(
t=0,41, p=,34 ved p<,05 niveau), 4) Hvorfor får isbjørnene kun vand, når de er i
isbjørnefængslet? (t=0,62, p=,27 ved p<,05 niveau), 5) Hvor lang tid skal isbjørnene
være i isbjørnefængslet, før de bliver sluppet fri? (t=0,68, p=,25 ved p<,05 niveau).
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Tabel 12. Specifik viden fordelt på de forskellige spørgsmål for de to grupper.
Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe B

Gennemsnit

SD

Gennemsnit

SD

1. Fange sæler

0.74

0.45

0.78

0.42

2. Næringskilder*

0.14

0.35

0.88

0.33

3. Symptomer*

0.88

0.33

0.63

0.49

4. Vand i isbjørnefængset

0.81

0.40

0.76

0.43

5. Tid i isbjørnefængslet

0.69

0.47

0.76

0.43

Gennemsnitsscore

3.26

1.23

3.8

1.32

* betyder en signifikant forskel mellem de to grupper ved p<,05 niveau. Tabellen viser
gennemsnit og standardafvigelse (SD) for de to grupper for hvert spørgsmål.

6.4.3 Opfølgende spørgeskema om specifik viden
Det blev også undersøgt, om en gamificeret nyhedshistorie havde en betydning for
deltagernes specifikke viden en uge efter, historien var læst. Som det fremgår af figur
32, er der i modsætning til resultaterne i første spørgeskema, ingen signifikant forskel
mellem de to grupper (t=1,41, p=,08 ved p<,05 niveau), på trods af at deltagerne i
gruppe B scorer lidt højere på skalaen over specifik viden (M=3,43, SD=1,57) end
deltagere i gruppe A (M=3,00, SD=0,96). Forskellen er dog signifikant ved p<,1.
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Figur 32. Specifik viden en uge efter fordelt på de to grupper, der har læst hver deres
nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

Hvert enkelt spørgsmål blev også undersøgt. Som det fremgår af figur 33, var der
ligesom resultaterne fra første spørgeskema, en statistisk signifikant forskel på de to
grupper for besvarelserne på spørgsmål 2) Hvilke fire næringskilder går isbjørnene
efter på land? (t=6,01, p<0,5). 68 procent af deltagerne som læste en nyhedshistorie
med spilelementer svarede rigtigt på dette spørgsmål, mens 11 procent af deltagere
som læste en nyhedshistorie uden spilelementer svarede rigtigt.
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Figur 33. Specifik viden spørgsmål 2 en uge efter, fordelt på de to grupper, der har læst hver

deres nyhedshistorie.

Figuren viser procent rigtige besvarelser i hver gruppe. Signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

Der var også en statistisk forskel på de to grupper i besvarelserne af spørgsmål 3)
Hvilke symptomer får isbjørnene, når de spiser gåseæg? (t=2,43, p<,05). I dette
spørgsmål var det dog, ligesom resultaterne viste fra første spørgeskema, deltagere i
gruppen, som læste nyhedshistorien uden spilelementer, som scorede højst. 92
procent af deltagerne i gruppe A svarede rigtigt på spørgsmålet, mens 70 procent af
deltagerne i gruppe B svarede rigtigt.
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Figur 34. Specifik viden spørgsmål 3 en uge efter, fordelt på de to grupper, der har læst hver
deres nyhedshistorie.

Figuren viser procent rigtige besvarelser i hver gruppe. Signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

Ligesom resultaterne viste fra første spørgeskema, var der ingen signifikant forskel
mellem de to grupper i besvarelserne på de øvrige tre spørgsmål: 1) Hvad gør
isbjørnene for at fange sæler, når isen er smeltet? ( t=1,05, p=,15 ved p<,05 niveau),
4) Hvorfor får isbjørnene kun vand, når de er i isbjørnefængslet? (t=1,17, p=,13 ved
p<,05 niveau), 5) Hvor lang tid skal isbjørnene være i isbjørnefængslet, før de bliver
sluppet fri? (t=0,63, p=,27 ved p<,05 niveau).
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Tabel 13. Specifik viden en uge efter fordelt på de forskellige spørgsmål for de to grupper.
Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe B

Gennemsnit

SD

Gennemsnit

SD

1. Fange sæler

0.61

0.49

0.73

0.45

2. Næringskilder*

0.11

0.32

0.68

0.47

3. Symptomer*

0.92

0.28

0.70

0.46

4. Vand i isbjørnefængslet

0.83

0.38

0.73

0.45

5. Tid i isbjørnefængslet

0.53

0.51

0.60

0.50

3

0.96

3.43

1.57

Gennemsitsscore

* betyder en signifikant forskel mellem de to grupper ved p<,05 niveau. Tabellen viser
gennemsnit og standardafvigelse (SD) for de to grupper for hvert spørgsmål.

6.4.4 Faktuel viden - generelle spørgsmål
Næste spørgsmål handler om, hvorvidt spilelementer i nyhedshistorien har nogen
betydning for deltagernes faktuelle viden, der omhandler de generelle informationer,
som nyhedshistorien nævner. Deltagerne fik fire spørgsmål til generelle
informationer fra nyhedshistorien og et point for hvert rigtigt svar.
Pointene blev først lagt sammen til en gennemsnitsscore. Som det fremgår af figur
35, så scorede deltagere, der læste nyhedshistorien uden spilelementer 2.83 i
gennemsnit (M=2,83, SD=0,96), mens deltagere der læste nyhedshistorien med
spilelementer scorer 2.43 i gennemsnit (M=2,43, SD=0,79). Forskellen er statistisk
signifikant (t=2,20, p<,05).

104

Figur 35. Faktuel viden om generelle informationer fordelt på de to grupper, der har læst

hver deres nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

Hvis man ser på de fire spørgsmål hver for sig, er der en statistisk signifikant forskel
mellem de to grupper i besvarelserne på spørgsmål 2) I hvilke to måneder befinder
flere hundrede isbjørne sig i området omkring byen Churchill, mens de venter på, at
havisen skal vende tilbage? (t=2,24, p<0,5). 62 procent af deltagerne, der læste
nyhedshistorien uden spilelementer, svarede rigtigt, mens 39 procent af deltagere, der
læste nyhedshistorien med spilelementer, svarede rigtigt.
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Figur 36. Generel viden, spørgsmål 2, fordelt på de to grupper, der har læst hver deres
nyhedshistorie.

Figuren viser rigtige svar i procent for hver gruppe. Signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

Der var derimod ingen signifikant forskel mellem de to grupper i besvarelserne på de
øvrige tre spørgsmål: 1) Sidste år ventede isbjørnene 141 dage på, at isen skulle
komme tilbage. Hvor mange dage skal isbjørne opholde sig på fastlandet, før
forskerne vurderer, at isbjørnene ikke længere kan overleve? (t=26, p=,40 ved p<,05
niveau), 3) Hvor mange procent vil populationen af isbjørne falde med over de næste
tre generationer af bjørne? (t=0,34, p=,37 ved p<,05 niveau). Der var heller ingen
signifikant forskel ved p<,05 niveau for sidste spørgsmål: 4) Hvornår er det
sandsynligt, at isbjørnene vil forsvinde helt fra området omkring Churchill? (t=1,53,
p=,07 ved p<,05 niveau). Dog scorede deltagere, der læste nyhedshistorien uden
spilelementer signifikant højere på dette spørgsmål ved p<,1 niveau.
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Tabel 14. Generel viden fordelt på de forskellige spørgsmål for de to grupper.
Gruppe A

Gruppe A

Gennemsnit SD

Gruppe B

Gruppe B

Gennemsnit SD

1. Dage på fastlandet

0.88

0.33

0.90

0.31

2. Måneder isbjørnene er i Churchill *

0.62

0.49

0.39

0.49

3. Procent populationen af isbjørne vil falde

0.79

0.42

0.76

0.43

4. Hvornår isbjørnene vil forsvinde helt

0.55

0.50

0.39

0.49

Gennemsnitsscore

2.83

0.96

2.43

0.79

* betyder en signifikant forskel mellem de to grupper ved p<,05 niveau. Tabellen viser
gennemsnit og standardafvigelse for de to grupper for hvert spørgsmål.

Resultatet viser, at deltagere der læser en nyhedshistorie uden spilelementer har en
højere generel viden end deltagere, der læser en nyhedshistorie med spilelementer.
Dermed støtter hypotesen ikke hypotese 3 om, at en gamificeret nyhedshistorie vil
betyde højere vidensniveau vedrørende generelle informationer fra nyhedshistorien.

6.4.5 Opfølgende spørgsmål om generel viden
Det blev også undersøgt, om en gamificeret nyhedshistorie ville give deltagerne en
højere generel viden en uge efter, de havde læst nyhedshistorien.
Som det fremgår af figur 37, scorer deltagerne i gruppe A, ligesom i første
spørgeskema, højere på skalaen over generel viden (M=2,64, SD=0,87) end deltagere
i gruppe B (M=2,18, SD=1,00). Forskellen er, ligesom i første spørgeskema,
statistisk signifikant (t=2,12, p<0,5).
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Figur 37. Faktuel viden om generelle informationer en uge efter fordelt på de to grupper, der
har læst hver deres nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved p<,05
niveau.

Hvis man ser på de fire spørgsmål hver for sig, er der derimod ingen signifikant
forskel mellem grupperne: 1) Sidste år ventede isbjørnene 141 dage på, at isen skulle
komme tilbage. Hvor mange dage skal isbjørne opholde sig på fastlandet, før
forskerne vurderer, at isbjørnene ikke længere kan overleve? (t=1,01, p=,16 ved
p<,05 niveau), 2) I hvilke to måneder befinder flere hundrede isbjørne sig i området
omkring byen Churchill, mens de venter på, at havisen skal vende tilbage? (t=1,47,
p=,07 ved p<,05 niveau), 3) Hvor mange procent vil populationen af isbjørne falde
med over de næste tre generationer af bjørne? (t=0,23, p=,41 ved p<,05 niveau), 4)
Hvornår er det sandsynligt, at isbjørnene vil forsvinde helt fra området omkring
Churchill? (t=1,50, p=,07 ved p<,05 niveau). I forhold til spørgsmål 2 og spørgsmål
4 er forskellen dog signifikant ved p<,1 niveau. Her scorede deltagere, der havde læst
nyhedshistorien uden spilelementer højere, end deltagere som havde læst
nyhedshistorien med spilelementer.
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Tabel 15. Generel viden en uge efter fordelt på de forskellige spørgsmål for de to grupper.
Gruppe A

Gruppe A

Gennemsnit SD

Gruppe B

Gruppe B

Gennemsnit SD

1. Dage på fastlandet

0.86

0.35

0.77

0.43

2. Måneder isbjørnene er i Churchill

0.53

0.51

0.36

0.49

3. Procent populationen af isbjørne vil falde

0.67

0.48

0.64

0.49

4. Hvornår isbjørnene vil forsvinde helt

0.58

0.50

0.41

0.50

Gennemsnitsscore

2.64

0.87

2.18

1

* betyder en signifikant forskel mellem de to grupper ved p<,05 niveau. Tabellen viser
gennemsnit og standardafvigelse for de to grupper for hvert spørgsmål.

6.4.6 Opsamling på analyse af viden
Resultaterne i analysen om viden viser, at hypotese 3 om, at deltagere som læser en
nyhedshistorie der indeholder spilelementer opnår et større udbytte end deltagere, der
har læst en historie fortalt uden spilelementer, er delvis bekræftet. Deltagere der læste
en nyhedshistorie med spilelementer havde både et signifikant højere niveau af
opfattet viden og højere faktuel viden om specifikke informationer fra
nyhedshistorien. Denne del af hypotesen er dermed bekræftet. Ser man på de enkelte
spørgsmål om specifikke informationer, scorede deltagere, der havde læst den
gamificerede nyhedshistorie signifikant højere på spørgsmål 3) Hvilke fire
næringskilder går isbjørnene efter på land. Derimod scorede deltagere, der havde læst
nyhedshistorien uden spilelementer signifikant højere på spørgsmål 4) Hvilke
symptomer får isbjørnene, når de spiser gåseæg.
Ser man på, hvordan deltagernes udbytte ser ud efter en uge, så viser resultaterne fra
analysen, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem grupperne i forhold til
faktuel viden om specifikke informationer fra nyhedshistorien. Deltagere der har læst
nyhedshistorien med spilelementer scorer dog signifikant højere p<,1 niveau. I
forhold til de enkelte spørgsmål, så er der også en signifikant forskel ved p<,1 niveau
for spørgsmål 2) Hvilke fire næringskilder går isbjørnene efter på land. Her scorer
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deltagerne, der har læst nyhedshistorien med spilelementer højere. Der er også en
signifikant forskel ved p<,1 niveau for spørgsmål 3) Hvilke symptomer får
isbjørnene, når de spiser gåseæg. Her scorede deltagere, der havde læst
nyhedshistorien uden spilelementer højst.

Deltagere, der læser en nyhedshistorie uden spilelementer, har derimod et højere
niveau af faktuel viden om generelle informationer fra nyhedshistorien. Denne del af
hypotesen er dermed afkræftet. Ser man på de enkelte spørgsmål om generelle
informationer, så scorede deltagere, der havde læst nyhedshistorien uden
spilelementer signifikant højere på spørgsmål 2) I hvilke to måneder befinder flere
hundrede isbjørne sig i området omkring Churchill, mens de venter på, at havisen
skal vende tilbage? Deltagere i gruppe A scorede også højere på spørgsmål 4) ved
p<,1: Hvornår er det sandsynligt, at isbjørnene vil forsvinde helt fra området omkring
Churchill?
I forhold til deltagernes faktuelle viden om generelle informationer fra
nyhedshistorien efter en uge, har deltagere i gruppe A et signifikant bedre udbytte.
Denne del af analysen viser dermed, at spilelementer i nyhedshistorien ikke får
deltagerne til at have et større niveau af generel og specifik viden efter en uge. Ser
man på de enkelte spørgsmål, så scorede deltagere i gruppe A højere på spørgsmål 2)
og spørgsmål 4) ved p<,1 niveau.

6.5 H4 Humør
Hypotese 4 forudsagde, at deltagere som læser en nyhedshistorie, der indeholder
spilelementer, vil have et mere positivt humør end deltagere, som læser en historie
uden spilelementer. På en 5 punkts Likertskala, der gik fra ‘slet ikke’ (0) til ‘i meget
høj grad’ (4), blev deltagerne før og efter stimulusmaterialet spurgt, hvor i høj grad
de følte fire positive følelser (begejstret, målbevidst, optimistisk, inspireret).
Besvarelserne blev lagt sammen til en gennemsnitsscore.
Som det fremgår af figur 38 scorer deltagere, der har læst nyhedshistorien med
spilelementer i gennemsnit lidt højere på skalaen over positivt humør (M=1,43,
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SD=0,70) end deltagere, der har læst nyhedshistorien uden spilelementer (M=1,29,
SD=0,71). Forskellen er dog ikke høj nok til at være statistisk signifikant (t=1,00,
p=,07 ved p<,05 niveau). Dog er forskellen signifikant ved p<,1 niveau.

Figur 38. Humør fordelt på de to grupper, der har læst hver deres nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

Stigning i humør (test efter stimulus  minus test før stimulus) blev også analyseret
med spilelementer som den afhængige variabel. Som det fremgår af figur 39, er der
både et fald i positivt humør for deltagere i gruppen, der har læst artiklen med
spilelementer og deltagere, der har læst artiklen uden spilelementer.
Selvom faldet i positivt humør var mindre for deltagere, som læste historien med
spilelementer (M=0,53, SD=0,78) end for deltagere, som læste en historie uden
spilelementer (M=0,83, SD=0,77), så var denne forskel ikke nok til at være statistisk
signifikant (t=1,85, p=0,68 ved p<,05 niveau). Dog er resultatet signifikant ved p<,1
niveau.
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Figur 39. Fald i humør fordelt på de to grupper, der har læst hver deres nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

6.5.1 Opsamling på analyse af humør
Resultaterne viser altså, at spilelementer ikke resulterer i mere positivt humør blandt
deltagerne. Der er heller ingen signifikant forskel på faldet af det positive humør
blandt deltagerne i de to grupper. Dog er forskellene signifikante ved p<,1 niveau.
Dermed støtter analysen ikke hypotese 4 .

6.6 H5 køn
Hypotese 5 forudsagde, at det især var de mandlige deltagere, som havde læst en
nyhedshistorie med spilelementer, der ville have et højere niveau af engagement,
motivation og viden i forhold til de kvindelige deltagere, som havde læst en
nyhedshistorie med spilelementer.
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6.6.1 Engagement
Engagement blev, ligesom tidligere, målt ved at lave en gennemsnitsscore for de seks
spørgsmål. De mandlige deltageres besvarelser i gruppe B blev sammenlignet med
kvindernes besvarelser i gruppe B. Selvom mændene i gennemsnit scorer en smule
højere på skalaen over engagement (M=2,62, SD=0,96) end kvinderne (M=2,42,
SD=0,77), er forskellen dog ikke nok til at være statistisk signifikant (t=0,79,
p=,22). (se figur 40)

Figur 40. Engagement fordelt på køn i gruppen, der har læst en nyhedshistorie med
spilelementer.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.
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6.6.2 Motivation
Motivation blev, ligesom tidligere, målt ved at lave en gennemsnitsscore for de fem
spørgsmål. Derefter blev de mandlige deltageres besvarelser i gruppe B
sammenlignet med kvindernes besvarelser i gruppe B. Her var der, som det fremgår
af figur 41, heller ingen signifikant forskel mellem de to køn (t=0,52, p=,30).

Figur 41. Motivation fordelt på køn i gruppen, der har læst en nyhedshistorie med
spilelementer.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

6.6.3 Opfattet viden
De mandlige deltageres besvarelser i gruppe B på spørgsmålet om opfattet viden blev
sammenlignet med kvindernes besvarelser i gruppe B. Selvom mændene scorede en
smule højere på skalaen over opfattet viden (M=3,60, SD=0,51) i forhold til
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kvinderne (M=3,26, SD=0,93), så var forskellen ikke nok til at være statistisk
signifikant (t=1,31, p=,10).

Figur 42. Opfattet viden fordelt på køn i gruppen, der har læst en nyhedshistorie med
spilelementer.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

6.6.4 Faktuel viden - specifikke informationer
Faktuel viden om specifikke informationer i nyhedshistorien blev, ligesom tidligere,
målt ved at lave en gennemsnitsscore for de fem spørgsmål. Derefter blev de
mandlige deltageres besvarelser i gruppe B sammenlignet med kvindernes
besvarelser i gruppe B. Selvom mændene scorer en smule højere i gennemsnittet
over specifik viden (M=3,87, SD=1,60) i forhold til kvinderne (M=3,76, SD=1,21),
så var forskellen ikke nok til at være statistisk signifikant (t=25, p=,40).
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Figur 43. Specifik viden fordelt på køn i gruppen, der har læst en nyhedshistorie med

spilelementer.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

6.6.5 Faktuel viden - generelle informationer
Faktuel viden om generelle informationer i nyhedshistorien blev, ligesom tidligere,
målt ved at lave en gennemsnitsscore for de fire spørgsmål. Derefter blev de
mandlige deltageres besvarelser i gruppe B sammenlignet med kvindernes
besvarelser i gruppe B.
Forskellene mellem de to køn er minimale. Kvinderne scorede i gennemsnit 2,48
(M=2,48, SD=0,81), mens mændene scorede 2,33. (M=2,33, SD=0,72) Forskellen
var ikke signifikant (t=0,56, p=,29).
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Figur 44. Generel viden fordelt på køn i gruppen, der har læst en nyhedshistorie med
spilelementer.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.

6.6.6 Opsamling på analyse af køn
Analysen viser, at hypotese 5 ikke er bekræftet. De mandlige deltagere som havde
læst en nyhedshistorie med spilelementer, havde hverken et højere niveau af
engagement, motivation, opfattet viden, eller faktuel viden om generelle eller
faktuelle informationer i nyhedshistorien i forhold til kvinderne i gruppen, der havde
læst nyhedshistorien med spilelementer.

6.7 H6 Nyhedsforbrug
Hypotese 6 forudsagde, at det især var de hyppige nyhedsforbrugere, som havde læst
en nyhedshistorie med spilelementer, der ville have et højere niveau af engagement,
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motivation og viden. Hyppige nyhedslæsere er her defineret som deltagere, der læser
nyheder hver dag. I alt var 56,3 procent af deltagerne i gruppe B hyppige
nyhedsbrugere, mens de øvrige 43,7 procent ikke læste nyheder hver dag.

6.7.1 Engagement
Engagement blev målt ved at lave en gennemsnitsscore for de seks spørgsmål. De
hyppige nyhedsbrugeres besvarelser i gruppe B blev sammenlignet med
besvarelserne fra deltagere, der ikke læser nyheder hver dag i gruppe B. Selvom de
hyppige nyhedsbrugere i gennemsnit scorer en smule højere på skalaen over
engagement (M=2,51, SD=0,77) end deltagere der ikke læser nyheder hver dag
(M=2,45, SD=0,92), er forskellen dog ikke nok til at være statistisk signifikant
(t=0,28, p=,39 ved p<,05). (se figur 45). Resultatet støtter dermed ikke hypotese 6.
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Figur 45. Engagement fordelt på typer af nyhedsbrugere i gruppen, der har læst en
nyhedshistorie med spilelementer.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

6.7.2 Motivation
Motivation blev målt ved at lave en gennemsnitsscore for de fem spørgsmål.
De hyppige nyhedsbrugeres besvarelser i gruppe B blev sammenlignet med
besvarelserne fra deltagere, der ikke læser nyheder hver dag i gruppe B. De hyppige
nyhedsbrugere scorede højere på skalaen over motivation (M=2,39, SD=0,78) end
deltagere, der ikke læser nyheder hver dag (M=1.95, SD=0,92). Denne forskel er
statistisk signifikant. (t=1,81,p<0,5).
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Figur 46. Motivation fordelt på typer af nyhedsbrugere i gruppen, der har læst en
nyhedshistorie med spilelementer.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

Da det kan antages, at hyppige nyhedsbrugere generelt er mere motiveret, uanset om
de læser en nyhedshistorie med eller uden spilelementer, blev besvarelserne i
forbindelse med motivation også undersøgt i gruppe A. Analysen viser, at de hyppige
nyhedsbrugere i gruppe A scorer 2,41 i gennemsnit i skalaen over motivation
(M=2,41, SD=1,02), mens deltagere der ikke læser nyheder hver dag i gruppe A
scorer 1,93 i gennemsnit (M=1,93, SD=0,99). Denne forskel er ikke statistisk
signifikant (t=1,52, p=,07 ved p<,05).
Resultaterne viser altså, at spilelementer i nyhedshistorien motiverer hyppige
nyhedsbrugere i højere grad end deltagere, som ikke læser nyheder hver dag. Dermed
støtter analysen hypotese 6.
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6.7.3 Opfattet viden
Når det kommer til, hvor informerede deltagerne følte sig om emnet, efter de havde
læst nyhedshistorien, er der ikke en statistisk signifikant forskel mellem de hyppige
nyhedsbrugere og deltagere, der ikke læser nyheder hver dag (t=1,29, p=,10 ved
p<,05 niveau). Det er til trods for, at de hyppige nyhedsbrugere som læste
nyhedshistorien med spilelementer scorer i gennemsnit 3,50 på skalaen over opfattet
viden (M=3,50, SD=0,64), mens deltagere som ikke læser nyheder hver dag scorer
3,19 i gennemsnit. (M=3,19, SD=1,03). Resultatet fra analysen støtter dermed ikke
hypotese 6.
Figur 47. Opfattet viden fordelt på typer af nyhedsbrugere i gruppen, der har læst en
nyhedshistorie med spilelementer.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.
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6.7.4 Faktuel viden - specifikke informationer
I analysen af specifik viden blev de fem spørgsmål om specifikke informationer til
nyhedshistorien, ligesom i de øvrige beregninger omhandlende specifik viden, først
lagt sammen til en gennemsnitsscore. De hyppige nyhedsbrugere i gruppe B blev
sammenlignet med de deltagere, som ikke læser nyheder hver dag i gruppe B.
Som det fremgår af figur 48, er der ikke en statistisk signifikant forskel på den
specifikke viden. (t=0,28, p<,39 ved p<,05 niveau). De hyppige nyhedsbrugere som
læste nyhedshistorien med spilelementer scorer i gennemsnit 3,75 på skalaen over
specifik viden (M=3,75 SD=1,35), mens deltagere som ikke læser nyheder hver dag
scorer 3,86 i gennemsnit (M=3,86, SD=1,31). Dermed støtter analysen ikke hypotese
6.

Figur 48. Specifik viden fordelt på typer af nyhedsbrugere i gruppen, der har læst en

nyhedshistorie med spilelementer

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Ingen signifikant forskel mellem grupperne
ved p<,05 niveau.
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6.7.5 Faktuel viden - generelle informationer
Deltagerne fik fire spørgsmål til generelle informationer fra nyhedshistorien og et
point for hvert rigtigt svar. Pointene blev først lagt sammen til en gennemsnitsscore.
Som det fremgår af figur 49, så scorer de hyppige nyhedsbrugere i gruppe B 2.25 i
gennemsnit (M=2,25, SD=0,75), mens deltagere der ikke læste nyheder hver dag i
gruppe B scorer 2.67 i gennemsnit (M=2,67, SD=0,80). Forskellen er statistisk
signifikant (t=1,88, p<,05). Resultatet støtter dermed ikke hypotese 6.

Figur 49. Generel viden fordelt på typer af nyhedsbrugere i gruppen, der har læst en

nyhedshistorie med spilelementer.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

6.7.6 Opsamling på analyse af hyppige nyhedsbrugere
Analysen viser, at hypotese 6 er delvis bekræftet. De hyppige nyhedsbrugere i gruppe
B havde et signifikant højere niveau af motivation end deltagere i gruppe B, som
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ikke ikke læste nyheder hver dag. Denne del af hypotesen kan derfor bekræftes.
Derimod var der ingen forskel på engagement, opfattet viden og specifik viden
mellem hyppige nyhedsbrugere og deltagere, der ikke læser nyheder hver dag. I
generel viden scorede deltagere, der ikke læser nyheder hver dag signifikant højere
end de hyppige nyhedsbrugere. Disse dele af hypotesen kan dermed afkræftes. De
samme resultater til hypotesen blev også fundet ved at sammenligne hyppige
nyhedsbrugere med deltagere, der læser nyheder ‘13 gange om ugen’ eller
‘sjældnere’.

6.8 Form vs indhold
I forlængelse af et af kritikpunkterne i teoriafsnittet om, at gamificerede
nyhedshistorier kan komme til at fjerne fokus fra indholdet, blev deltagerne i
undersøgelsen spurgt, om de var mere optaget af formen af nyhedshistorien, end
hvad den handlede om. Som det fremgår af figur 50, viser analysen, at forskellen
mellem de to grupper er signifikant (t=5,72, p<,05). Deltagere i gruppen, der læste
artiklen med spilelementer, var mere optaget af formen af artiklen (M=2,40,
SD=1,01), end deltagere i gruppen, som læste artiklen uden spilelementer (M=1,05,
SD=1,22).
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Figur 50. Form vs. indhold’ fordelt på de to grupper, der har læst hver deres nyhedshistorie.

Figuren viser gennemsnit med standardafvigelse. Signifikant forskel mellem grupperne ved
p<,05 niveau.

125

7.0 Diskussion
I dette afsnit vil specialets problemformulering blive besvaret på baggrund af
resultaterne fra surveyeksperimentet. Derefter vil resultaterne af de enkelte
hypoteser blive diskuteret og sammenlignet med teori og metodeafsnittet. Jeg vil
derefter komme ind på undersøgelsens validitet og reliabilitet og generaliserbarhed af
resultaterne. Til slut vil jeg komme ind på anbefalinger til fremtidig forskning på
området og sætte undersøgelsens resultater i perspektiv.

7.1 Besvarelse af problemformulering
Specialets problemformulering var: Hvilken effekt har spilelementer i journalistik på
unges humør, viden, engagement og motivation? På baggrund af den eksisterende
forskning på området, som blev gennemgået i teorikapitlet, opstillede jeg seks
hypoteser. Oversigten over hypoteserne, og om de er bekræftet eller afkræftet,
fremgår af tabel 16.
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Tabel 16. Oversigt over surveyeksperimentets resultater af hypoteserne
Afhængig variabel

Hypotese

Bekræftet?

H1: Engagement

Deltagere, som læser en nyhedshistorie, der
indeholder spilelementer, vil være mere
engagerede i historien end deltagere, som læser
en historie uden spilelementer.

Ja

H2: Motivation

Deltagere, som læser en nyhedshistorie, der
indeholder spilelementer, vil have stærkere
intentioner om at læse flere nyhedshistorier,
læse lignende nyhedshistorier om emnet,
opsøge mere information om emnet, tale med
venner, familie eller kollegaer om emnet og
anbefale historien til andre vedkommende
kender, end deltagere som læser en historie
uden spilelementer.

Nej

H3: Viden

Deltagere, som læser en nyhedshistorie, der
indeholder spilelementer vil opnå et større
udbytte i form af viden end deltagere, der har
læst en historie fortalt uden spilelementer.

Opfattet viden: Ja
Specifik viden: Ja
Generel viden: Nej
Efter en uge: Nej

H4: Humør

Deltagere, som læser en nyhedshistorie, der
indeholder spilelementer, vil have et mere
positivt humør end deltagere, som læser en
historie uden spilelementer.

Nej

H5: Køn

De er især mænd, som læser en nyhedshistorie,
der indeholder spilelementer, der er engagerede
og motiverede og vil have et større udbytte i
form af viden i forhold til kvinder, der læser en
nyhedshistorie med spilelementer.

Nej

H6: Nyhedsforbrug

De er især hyppige nyhedsbrugere, der læser en
nyhedshistorie med spilelementer, der er
engagerede, motiverede og vil have et større
udbytte i form af viden i forhold til deltagere,
som ikke læser nyheder hver dag.

Motivation: Ja
Engagement: Nej
Opfattet viden: Nej
Generel viden: Nej
Specifik viden: Nej
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Specialets surveyeksperiment har vist, at deltagere som læser en nyhedshistorie med
spilelementer er mere engagerede i historien, end deltagere, som læser en
nyhedshistorie uden spilelementer. Hypotese 1 er dermed bekræftet. Ser man på de
enkelte udsagn, der udgør skalaen for engagement, så synes deltagerne, der har læst
den gamificerede nyhedshistorie i signifikant højere grad, at historien er
underholdende og sjov.

Resultaterne fra undersøgelsen viser samtidig, at en nyhedshistorie med
spilelementer ikke umiddelbart resulterer i mere motivation blandt deltagere, der har
læst en gamificeret nyhedshistorie. Dermed er hypotese 2 ikke bekræftet. Den
gennemsnitlige score af de fem adfærdsmæssige intentioner, der udgjorde skalaen for
motivation, viste ingen signifikant forskel mellem de to grupper, ligesom der ikke var
nogen signifikant forskel på besvarelserne af de enkelte spørgsmål ved p<05 niveau.
Dog vurderede deltagere, som havde læst den gamificerede nyhedshistorie, at det var
signifikant mere sandsynligt, at de ville tale med venner, familie eller kollegaer om
emnet ved p<,1 niveau. Spilelementer i nyhedshistorien havde heller ingen betydning
for, om deltagerne en uge efter havde handlet på deres adfærdsmæssige intentioner.

Når det kommer til viden, så viser analysen, at deltagere der har læst den
gamificerede nyhedshistorie har et signifikant højere niveau af opfattet viden,
ligesom de har et højere niveau af faktuel viden om specifikke information fra
nyhedshistorien. Disse to dele af hypotese 3 er derfor bekræftet. Ser man på de
enkelte spørgsmål, der udgør skalaen for specifik viden, så scorede deltagere der
læste den gamificerede nyhedshistorie, signifikant højere på spørgsmålet om, hvilke
næringskilder isbjørnene går efter på land. Derimod scorede deltagere der læste
nyhedshistorien uden spilelementer signifikant højere på spørgsmålet om, hvilke
symptomer isbjørnene får, når de spiser gåseæg.
Analysen viser også, at spilelementer giver deltagerne et højere niveau af faktuel
viden om generelle informationer fra nyhedshistorien. Denne del af hypotese 3 er
dermed afkræftet. Deltagerne scorede signifikant højere på spørgsmålet om, hvilke
måneder isbjørnene befinder sig i Churchill, mens de venter på, at havisen skal vende
tilbage. Ved p<,1 niveau scorede deltagerne i gruppe A også en signifikant højere på
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spørgsmålet om, hvornår det er sandsynligt, at isbjørnene vil forsvinde helt fra
området omkring Churchill.
Resultaterne viser, at spilelementer i nyhedshistorien ikke havde nogen betydning
for deltagernes specifikke viden efter en uge. Dog scorede deltagere, der havde læst
nyhedshistorien med spilelementer signifikant højere ved p<,1 niveau. Der var ingen
signifikante forskelle på de enkelte spørgsmål ved p<,05 niveau, men ser man på
p<,1 niveau, scorede deltagere i gruppe B signifikant højere på spørgsmål 2, mens
deltagere i gruppe A scorede højere på spørgsmål 3.
I forhold til generel viden efter en uge, så havde deltagere i gruppe A stadig et
signifikant højere niveau af generel viden. Selvom der ikke var nogen signifikante
forskelle ved p<,05 niveau for de enkelte spørgsmål, så scorede deltagere i gruppe A
signifikant højere på spørgsmål 2) og spørgsmål 4) ved p<,1 niveau.

I forhold til humør, så viser analysen, at spilelementer i nyhedshistorien umiddelbart
ikke har nogen betydning. En nyhedshistorie med spilelementer resulterer ikke i et
øget positivt humør blandt deltagerne, der har læst en gamificerede nyhedshistorie,
ligesom det positive humør falder signifikant lige meget for deltagerne i de to
grupper. Dermed støtter analysen ikke hypotese 4. Ved p<,1 niveau havde den
gamificerede nyhedshistorie dog en positiv indvirkning på deltagernes humør.

Når det kommer til køn, så har de mandlige deltagere der har læst den gamificerede
nyhedshistorie hverken et højere niveau af engagement eller motivation, ligesom
mændene heller ikke ikke opnået større udbytte i form af opfattet viden eller faktuel
viden om generelle eller faktuelle informationer i nyhedshistorien. Hypotese 5 er
dermed afkræftet.

Undersøgelsen viser samtidig, at spilelementer i nyhedshistorien motiverer hyppige
nyhedsbrugere i højere grad end deltagere, som ikke læser nyheder hver dag. Dermed
kan den del af hypotese 6 bekræftes. I forhold til engagement, opfattet viden og
specifik viden var der ingen signifikant forskel mellem grupperne. I generel viden
scorede deltagere, der ikke læser nyheder hver dag signifikant højere end de hyppige
nyhedsbrugere. Disse dele af hypotese 6 kan dermed afkræftes.
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7.2 Diskussion af resultaterne i undersøgelsen
I det følgende vil undersøgelsens resultater blive gennemgået med det formål at
sammenligne resultaterne med den gennemgåede teori i specialet og derefter
diskutere ligheder og forskelle.

7.2.1 Hypotese 1 - engagement
Undersøgelsen viste, at deltagere der læser en nyhedshistorie med spilelementer er
mere engagerede i historien end deltagere, der læser en nyhedshistorie uden
spilelementer. Da den gamificerede nyhedshistorie var designet med succesfuld
manipuleret spilelementer, stemmer resultatet overens med motivationsteorien. Ifølge
selfdetermination theory vil folk være mere motiverede, og dermed også mere
engagerede, hvis de aktiviteter de skal deltage i understøtter de psykologiske behov
for kompetence, selvbestemmelse og tilhørsforhold.
Det er værd at bemærke, at ser man på de enkelte udsagn, der udgør skalaen for
engagement, var det spørgsmålene om, hvorvidt nyhedshistorien var ‘sjov’ og
‘underholdende’, der var signifikante for deltagere, der læste nyhedshistorien med
spilelementer. Det er interessant, da nyhedshistorien var en hård nyhed om et
alvorligt emne. Da begge versioner af nyhedshistorien indeholdt de samme
grundinformationer, er det alene spilelementerne, der har gjort historien mere
engagerende. Resultatet viser, at man som journalist kan bruge spilelementer i hårde
nyhedshistorier for at gøre dem mere engagerende at læse.

7.2.2 Hypotese 2 - motivation
Undersøgelsen viste, at deltagere, der læser en nyhedshistorie med spilelementer,
ikke havde stærkere intentioner om at læse flere nyhedshistorier, læse lignende
nyhedshistorier om emnet, opsøge mere information om emnet, tale med venner,
familie eller kollegaer om emnet eller anbefale historien til andre, end deltagere som
læste historien uden spilelementer. Dog fandt deltagere der læste den gamificerede
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nyhedshistorie det i højere grad sandsynligt, at de ville anbefale nyhedshistorien til
folk de kendte ved p<,1 niveau. Resultatet kan derfor give nogle indikationer på, at
deltagere i højere grad er tilbøjelige til at anbefale gamificerede nyhedshistorier,
hvilket er en vigtig oplysning for nyhedsmedierne. Som beskrevet i teoriafsnittet får
de unge brugere i høj grad deres nyheder fra de sociale medier gennem venner, der
anbefaler historierne. I den kontekst har nyhedsmedier der anvender gamificerede
nyhedshistorier et potentiale for at at skabe opmærksomhed hos de unge og gøre
indtryk med deres historier. Det er dog nødvendigt med yderligere undersøgelser for
at kunne drage nogle konklusioner.
Resultaterne i forhold til motivation er, set ud fra ved p<0,5 niveau, modstridende
med motivationsteorien. Ifølge litteraturen vil folk være mere motiverede, hvis de
aktiviteter de skal deltage i understøtter de grundlæggende behov for kompetence,
selvbestemmelse og tilhørsforhold. En af årsagerne til den manglende signifikans kan
være eksperimentets udformning, der har medvirket til, at behovet for
selvbestemmelse ikke har været understøttet fuldt ud. Deltagerne har ikke selv valgt
at læse den specifikke nyhedshistorie, men er blevet bedt om at gøre det i
undersøgelsen. Under normale omstændigheder ville deltagerne selv have klikket ind
på de nyhedshistorier, de syntes var interessante på Facebook eller på den
pågældende hjemmeside. Det kan dermed være med til mindske deltagernes følelse
af selvbestemmelse. Analysen af manipulation af spilelementerne bekræfter denne
antagelse. Selvom manipulationen af de tre psykologiske behov var succesfuld, så
var det det psykologiske behov for selvbestemmelse, som deltagerne i mindst grad
oplevede var til stede i den gamificerede nyhedshistorie. Det var særligt
spilelementet ‘valgmuligheder’, som deltagerne ikke kunne genkende. Her svarede
40,8 procent af deltagerne ‘i mindre grad’ til spørgsmålet: ‘I hvor høj grad oplevede
du, at du havde frihed til at træffe dine egne valg?’. Selvom dette spørgsmål var
rettet til deltagernes oplevelse af selve nyhedshistorien, kan det antages, at mange af
deltagerne ikke oplevede, de havde frihed til at træffe deres egne valg, da det på
forhånd var bestemt, at de skulle læse nyhedshistorien.
En antagelse kan også være, at valget af emne har en indflydelse på folks
adfærdsmæssige intentioner. Fremtidige undersøgelser kan med fordel inkludere
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nyhedshistorier med forskellige emner, dermed bliver betydningen af, om deltagerne
finder den enkelte artikel er interessant eller ej mindre.
Når man ser på, hvordan deltagerne har handlet på det adfærdsmæssige intentioner
en uge efter, er der heller ingen signifikante forskelle at spore. En af årsagerne hertil
kan være eksperimentets setup. Selvom om deltagerne først blev debriefet efter det
opfølgende spørgeskema, kan deltagerne mellem første og anden del af
undersøgelsen lagt mere vægt på, at de havde deltaget i en undersøgelse, end at de
havde læst en nyhedshistorie.

7.2.3 Hypotese 3 - viden
Ifølge motivationsteorien var det forventeligt, at deltagere der læser en
nyhedshistorie med spilelementer vil have et større udbytte af nyhedshistorien end
deltagere, som læser en nyhedshistorie uden spilelementer. For at give begge grupper
de samme forudsætninger for at svare på spørgsmålene om viden, havde begge
versioner af nyhedshistorien præcis de samme faktuelle informationer.
Deltagere der havde læst den gamificerede nyhedshistorie følte sig, som forventet,
også mere informerede om emnet i nyhedshistorien end deltagere, som havde læst
nyhedshistorien uden spilelementer, ligesom de havde et højere niveau af faktuel
viden om specifikke informationer fra nyhedshistorien. Dog havde deltagere, som
læste nyhedshistorien uden spilelementer et højere niveau af faktuel viden om
generelle informationer fra nyhedshistorien.

En årsag til resultaterne kan være den måde, spørgsmålene til henholdsvis de
specifikke og generelle informationer i undersøgelsen er udformet.
Spørgsmålene til de specifikke informationer rettede sig alle mod informationer, som
var i de dele af den gamificerede nyhedshistorie, hvor deltagerne foretog sig noget
aktivt. Særligt besvarelserne på spørgsmålet om, hvilke fire næringskilder isbjørnene
går efter på land, er værd at bemærke. 68 procent af deltagerne, som læste den
gamificerede nyhedshistorie, svarede rigtigt på det spørgsmål, mens 11 procent af
deltagere, som læste en nyhedshistorie uden spilelementer, svarede rigtigt.
Spørgsmålet rettede sig netop til den del af den gamificerede nyhedshistorie, hvor
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deltagerne var mest aktive, da de selv skulle trække fødekilder hen over skærmen
med musen og placere dem i isbjørnens mund. Resultatet kan derfor give
indikationer på, at deltagerne husker informationer bedre, hvis de selv foretager en
udpræget aktiv handling.

Spørgsmålene til de generelle informationer i nyhedshistorien rettede sig derimod
mod informationer, som var i de dele af den gamificerede nyhedshistorie, hvor
deltagerne var passive. Det vil sige der, hvor deltagerne læste mails fra
isbjørneforskeren. Muligvis har deltagerne i den gamificerede nyhedshistorie haft så
travlt med at løse opgaverne, at de ikke har koncentreret sig i lige så høj grad om
informationer i de passive dele af historien. Det kan være med til forklare, hvorfor
deltagere i gruppe B scorer signifikant højere på spørgsmål 2) I hvilke to måneder
befinder flere hundrede isbjørne sig i området omkring Churchill, mens de venter på,
at havisen skal vende tilbage? Spørgsmålet er netop rettet til den passive del af
teksten.
En af undersøgelsens andre resultater kan indikationer, at deltagerne har været
distraheret af opgaverne. Analysen viser, at deltagere som læste den gamificerede
nyhedshistorie havde signifikant mere fokus på formen af nyhedshistorien end
indholdet. Det kan muligvis også være med til at forklare, hvorfor deltagere i gruppe
A scorer signifikant højere på følgende spørgsmål om specifik viden: Hvilke
symptomer får isbjørnene på land, når de spiser gåseæg? Deltagere i den
gamificerede nyhedshistorie har måske været så optaget af selve opgaven med at føre
fødekilder over i isbjørnens mund, at de ikke har lagt mærke til den information, der
kom op på skærmen efterfølgende.

Det er også værd at bemærke, at der efter en uge ikke længere var nogen signifikant
forskel mellem deltagernes specifikke viden, selvom deltagere i gruppe A havde en
højere vidensniveau ved p<,1 niveau. Det kan give indikationer på, at gamificerede
nyhedshistorier har potentiale for at øge deltagernes vidensniveau på sigt.

Ser man derimod på generelt viden, så havde deltagere, der læste nyhedshistorien
uden spilelementer, stadig et signifikant højere niveau af generel viden en uge efter.
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Og selvom spørgsmål 2) I hvilke to måneder befinder flere hundrede isbjørne sig i
området omkring Churchill, mens de venter på, at havisen skal vende tilbage? ikke
længere er signifikant for gruppe B ved p<,05, så er det signifikant ved p<,1 niveau.
I det opfølgende spørgeskema deltog 72 personer, mens der i den første del var 91
deltagere, resultaterne er dermed behæftet med større usikkerhed. Det kan også være
indikationer på at nogle typer af informationer bliver husket bedre end andre.

7.2.4 Hypotese 4 - humør
Ifølge teoriafsnittet var det forventeligt, at deltagere der læser en gamificeret
nyhedshistorie har et højere positivt humør end deltagere, der læser en nyhedshistorie
uden spilelementer  da den gamificerede nyhedshistorie er designet efter
selfdetermination theory. Denne hypotese blev ikke bekræftet i undersøgelsen,
selvom deltagere der havde læst den gamificerede nyhedshistorie scorede en smule
højere på skalaen over positivt humør, var forskellen ikke nok til at være signifikant.
Dog var resultatet signifikant ved P<0,1 niveau, hvilket kan give nogle indikationer
på, at spilelementerne har en positiv effekt.
Resultatet kan skyldes, at selfdetermination theory passer bedre ind i nogle
sammenhænge end andre. SDT er en omfattende motivationsteori, som blandt andet
argumenterer for, at det positive humør kan blive påvirket, hvis de psykologiske
behov er opfyldt. SDT er blevet anvendt i forhold til computerspil, hvor et studie af
Rigby & Ryan (2006) viste, at deltagernes humør blev påvirket positivt, efter de
havde spillet. Det er dog muligt, at valget af emne eller indhold har større betydning
for deltagernes humør i en journalistisk nyhedshistorie end selve formen af
nyhedshistorien  det vil sige om nyhedshistorien indeholder spilelementer eller ej.
I denne undersøgelse var nyhedshistorien en hård nyhed om, hvilke konsekvenser
klimaforandringer har for isbjørnene i Arktis. Det er var en trist historie.
I fremtidig forskning vil det være relevant at inddrage nyhedshistorier med
forskellige emner, både triste og positive. Dermed kan man med større sikkerhed
konkludere, om spilelementer har en indflydelse på deltagernes positive humør eller
ej.
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7.2.5 Hypotese 5 - køn
I teoriafsnittet blev der argumenteret for, at det især er mænd, som kan forventes at
have øget engagement, motivation og udbytte af gamificerede nyhedshistorier, da de
bruger mere tid på at spille computerspil, end kvinderne gør, og at nyhedshistorier
med spilelementer derfor må forventes i særlig grad at appellere til mændene.
Dette stemmer ikke overens med resultaterne i undersøgelsen, der viser, at der ikke er
nogen forskel mellem mænd og kvinder, der har læst nyhedshistorien med
spilelementer på de forskellige parametre. En af årsagerne til den manglende
signifikans kan skyldes det lille antal af mænd i gruppen, der har læst
nyhedshistorien med spilelementer. Gruppen bestod af i alt 15 mænd, hvorimod der
var 34 kvinder. Dermed er undersøgelsens resultater mere retvisende for de
kvindelige deltageres end for mændene.
En anden årsag kan være, at selvom mændene spiller mere computer end kvinderne,
så interagerer både mænd og kvinder med en masse af interaktive elementer til
dagligt, både i apps og på hjemmesider, som lægger sig op ad de spilelementer, der er
anvendt i den gamificerede nyhedshistorie i undersøgelsen  for eksempel det at
scrolle ned for at få mere information og funktionen med at trække elementer over
skærmen. Det kan også antages, at kvinder har lige så meget erfaring med spil på
mobilen, som undersøgelserne i teoriafsnittet ikke berørte.
Det kan derfor antages, at kvinder har lige så meget erfaring med spilelementerne
som mændene har. Der er dog brug for yderlige undersøgelser for at kunne drage
nogen konklusioner på dette punkt.

7.2.6 Hypotese 6 - hyppige nyhedsbrugere
I teoriafsnittet blev der argumenteret for, at det især var personer, der interesserer sig
for nyheder, der vil være engagerede og motiverede og opnå større udbytte. Ifølge
motivationsteorien især er folk, der i forvejen har en eller anden form for interesse
for aktiviteten, der kan blive påvirket og få opfyldt de grundlæggende behov for
kompetence, tilhørsforhold og selvbestemmelse.
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Dette stemmer overens med den ene del af hypotesen. De hyppige nyhedsbrugere var
mere motiverede, men ikke mere engagerede eller opnåede et højere vidensniveau
end de ikke hyppige nyhedsbrugere. Disse resultater stemmer derfor ikke overens
med teorien.
Resultaterne indikerer, at gamification i nyhedshistorier både har en effekt på de
hyppige nyhedslæsere og de personer, der ikke læser nyheder hver dag, hvilket er
interessant for de nyhedsmedier, som gerne vil appellerer til en bred målgruppe.
Mens de hyppige nyhedsbrugere i gruppen, der havde læst nyhedshistorien med
spilelementer udgjorde 28 personer, var der 21 personer, der ikke læste nyheder hver
dag. Da man som udgangspunkt siger, at der skal være 30 personer i hver gruppe i
eksperimenter, har resultatet derfor en højere grad af usikkerhed. Der er derfor behov
for flere undersøgelser af, hvordan gamification i nyhedshistorier påvirker forskellige
typer af nyhedsbrugere, før der kan drages konklusioner.

7.3 Validitet og reliabilitet af undersøgelsen
Opsummerende kan man sige, at det er nødvendigt med en udvidet undersøgelse med
flere respondenter, for at kunne generaliserer resultaterne for hypotese 5 om køn og
hypotese 6 om hyppige nyhedsbrugere. Ligesom der er større usikkerhed om
resultaterne for de opfølgende spørgsmål om motivation og viden, da der er færre
deltagere end i den første del af undersøgelsen. I fremtidige undersøgelser vil det
være en fordel at inddrage et større antal af respondenter og flere forskellige
nyhedshistorier for at sikre en større generaliserbarhed af resultaterne.

Generelt vil jeg argumentere for, at undersøgelsen har fungeret efter hensigten.
Undersøgelsen er valid, da jeg tester det, jeg ønsker at undersøge. Jeg tager også
højde for tredje variabler ved at udelukke journalister fra undersøgelsen.
Spilelementerne er implementeret i den gamificerede version af nyhedsartiklen, så de
succesfuldt understøtter de grundlæggende psykologiske behov for kompetence,
selvbestemmelse og tilhørsforhold. I eksperimentet blev deltagerne tilfældigt inddelt
i de to grupper, hvilket sikrer en høj intern validitet. Dog var stikprøven ikke
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repræsentativ i forhold til befolkningen. Den store overvægt af deltagere med lang
videregående uddannelse kan antages at have haft en effekt på spørgsmål om
motivation, engagement og viden, men da randomiseringen i undersøgelsen er
betragtet som vellykket, ville effekten i så fald have været gældende for begge
grupper. Dog vil det i fremtidige undersøgelser være relevant at have en større
demografisk spredning i stikprøven.

Eksperimentet er udført i kunstige omgivelser i forhold til, hvordan folk normalt
læser nyheder, da deltagerne i undersøgelsen ikke selv har valgt at læse den
specifikke nyhedshistorie, hvilket kan forklare den manglende signifikans i
motivation. Problemet med den manglende eksterne validitet er dog forsøgt
begrænset ved at tilrettelægge eksperimentet grundigt. Da eksperimentet foregår i
kunstige omgivelser, er det derfor ikke muligt at generaliserer resultaterne til den
virkelige verden fuldt ud. Dette tages der højde for i analysen, da jeg be eller
afkræfter hypoteserne ved at se på signifikante forskelle mellem deltagerne og ikke
på selve niveauet af de enkelte resultater.
Da spilelementerne i stimuli blev designet ud fra selfdetermination theory, så de
succesfuld understøttede de tre psykologiske behov, vil jeg argumenter for, at
specialets resultater kan generaliseres til lignende hårde nyhedsemner, såfremt
manipulationen af spilelementerne ud fra et SDTperspektiv er succesfuld. Dog skal
der tages forbehold for at æstetik og den samlede brugeroplevelse, der også er vigtige
parametre  ligesom at spilelementerne nøje skal anvendes efter den specifikke
kontekst, da hårde nyhedshistorier potentielt kan blive meningsforstyrrende af
spilelementer. I forhold til alder vil jeg argumenter for undersøgelsens resultater også
kan generaliseres til børn, da mange af dem er storforbrugere af computere jf.
teoriafsnittet. Derimod vil undersøgelsen ikke kunne generaliseres til folk uden
itkundskaber, da det kan antages at de interaktive elementer i historien vil være
forvirrende.
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7.4 Stimulusmateriale
Deltagere der læste den gamificerede nyhedshistorie havde signifikant mere fokus på
formen af nyhedshistorien end indholdet. Som nævnt i diskussionen af hypotese 3
om viden, kan det have haft en potentiel effekt på spørgsmål om viden. Dog kan det
også antages, at deltagerne havde mere fokus på formen, fordi det var en måde at
læse en nyhed på, som de ikke var vant til. Derfor kan formen også være et udtryk
for en positiv tilkendegivelse måden, nyheden er udformet på, hvilket den
signifikante forskel på deltagernes engagement indikerer. Da deltagernes svar blev
givet på en skala, kan deres holdninger ikke blive uddybet. Fremover vil det være
relevant med et åbent svarfelt, eller undersøgelser suppleret med kvalitative
interviews for at undersøge deltagernes opfattelse af spilelementer.
Selvom spilelementerne var succesfuldt implementeret, så scorede deltagerne lavere
på det psykologiske behov for selvbestemmelse i forhold til de øvrige to
psykologiske behov. Spilelementerne var mission choices og meningsfulde historier.
Historiens lineære opbygning kan, ud over deltagerne ikke selv har valgt at læse
historien, haft en indflydelse. Fremadrettet vil det være relevant at integrere
spilelementer i der i højere grad lægger op til, at deltagerne selv kan bestemme
rækkefølgen, for eksempel ved at trække elementer over skærmen, som
nyhedshistorien i eksperimentet benyttede sig af  eller gå på opdagelse blandt
dokumenter, som Al Jazeeras historie Pirate Fishing var et eksempel på.

7.5 Fremtidig forskning
Dette speciale undersøgte effekten af spilelementer i en hård nyhedshistorie med
motivationsteorien selfdetermination theory som teoretisk ramme. Fremadrettet vil
det være interessant at undersøge effekten af spilelementer på flere forskellige
nyhedshistorier med forskellige emner. Dermed kan det undersøges, om emnevalg
har en betydning for folks adfærdsmæssige intentioner. Samtidig kan flere
nyhedshistorier, både alvorlige og positive, være med til at give et mere klart svar på,
om gamification spiller nogen rolle for deltagernes positive humør.
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Dette speciale var begrænset til at undersøge, hvilken effekt spilelementer har på
unge mellem 1835. I fremtidige undersøgelser vil det være relevant udvide
undersøgelsen, så effekten af spilelementer kan undersøges på andre målgrupper.
Særligt interessant vil være børn mellem 712 år, hvilket er den målgruppe som for
eksempel DR Ultra forsøger at ramme med deres nyhedsformidling. DR Ultra
eksperimenterer blandt andet med små spil og interaktive elementer. Derfor er det
interessant at undersøge, om gamificerede nyhedshistorier kan fange børnenes
opmærksomhed i en konstant strøm af øvrige medietilbud og give dem viden om
samfundet og motivation for også fremadrettet at læse nyheder.

Der er begrænset forskning om, hvilken effekt de enkelte psykologiske behov og de
enkelte spilelementer har i en journalistisk historie. Fremover vil det være relevant at
undersøge, om nogle af de psykologiske behov har en større effekt på motivation,
viden og engagement og humør end andre, ligesom det vil være relevant at
undersøge effekten af de enkelte spilelementer. Det kan gøres ved at lave
nyhedshistorier, der inkluderer forskellige spilelementer, der understøtter forskellige
psykologiske behov. På den måde kan det bidrage med konkrete anbefalinger til,
hvordan journalister succesfuldt kan anvende gamification til at engagere og
informere brugerne.

Denne undersøgelse har vist indikationer på, at brugere der har læst den gamificerede
nyhedshistorie har et højere niveau af viden i de dele af historien, hvor de foretager
sig noget aktivt, ligesom niveauet af viden er lavere i de dele, hvor de er passive. For
at undersøge det nærmere, vil det være relevant at kombinere et surveyeksperiment
med for eksempel eyetracking, som er en metode, hvor man kan måle hvad brugerne
ser i historien, og hvor længe deres opmærksomhed er fanget. Det vil også være
relevant at kombinere med andre kvalitative interviews og observationsstudier for at
undersøge, hvordan deltagere læser en gamificeret nyhedshistorie.
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7.6 Perspektivering
I forhold til forskningen i journalistisk kan min undersøgelse bruges til at give ny
empiri om, hvilken effekt spilelementer i journalistik har på brugerne. Hvor fokus i
forskningen hidtil har været på begrebsdefinitioner af gamification og newsgames i
journalistik, forskellige typer af gamification og fordele og problematikker ved at
gamificere indhold, er der nu mere viden om hvordan spilelementer i en konkret
nyhedshistorie påvirker de unge mellem 1835 år. Et fokus der er vigtigt, da det er
brugerne, der vælger, hvilket indhold de vil engagere sig i.
Undersøgelsen bidrager også med ny viden om, hvordan motivationsteorien
selfdetermination theory, som tidligere har været anvendt indenfor andre brancher,
også succesfuldt kan anvendes i en journalistisk kontekst, så det opfylder brugernes
behov for kompetence, selvbestemmelse og tilhørsforhold. Dermed kan
undersøgelsen bruges som grundlag for fremtidig forskning om, hvordan
spilelementer i journalistik kan designes, så de appellerer til brugernes indre
motivation. Min undersøgelse indikerer, at de unges engagement og viden kan blive
påvirket positivt af spilelementer designet ud fra et SDTperspektiv.

I forhold til journalistikken som profession, så giver denne undersøgelse indikationer
på, at spilelementer designet efter at styrke brugerens indre motivation, kan være et
vigtigt redskab i kampen om de unges opmærksomhed, som i høj grad skal vækkes
gennem de sociale medier. Som nævnt i teoriafsnittet er en af mediernes største
bekymringer, hvorvidt de kan skabe opmærksomhed omkring deres journalistiske
indhold på sociale medier. Denne undersøgelse giver indikationer på, at en
gamificeret nyhedshistorie kan gøre brugerne mere engagerede og informerede, uden
at det går på kompromis med indholdet. Undersøgelsen viser, at det gælder for hårde
nyheder om et alvorligt emne som klimaforandringer.

En naturlig skepsis fra journalister i forhold til gamification har været, at hvis de
fylder nyhedshistorierne med spilelementer, så vil det gå ud over indholdet i
historien. Resultatet af denne undersøgelse giver indikationer på, at spilelementer
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kan give brugerne en følelse af at være mere informeret om emnet efterfølgende,
ligesom det kan øge brugerens vidensniveau. Dog viser undersøgelsen også, at
spilelementer kan være en forstyrrende faktor. I de passive dele af historien havde
deltagere, der læste historien uden spilelementer et signifikant højere udbytte,
ligesom deltagerne i den gamificerede nyhedshistorie var signifikant mere optaget at
formen end indholdet.

7.7 Journalistiske anbefalinger
Min undersøgelse giver anledning til en række anbefalinger til, hvordan journalister
kan anvende spilelementer i deres deres arbejde. I modsætning til newsgames, som er
opbygget på spillets præmisser, så giver gamification journalisterne en mulighed for
at integrerer spilelementer i det journalistiske indhold. Dermed bliver
spilelementerne til en del af historien og ikke en ‘kommentar’ til et nyhedsemne som
i et newsgame, der foregår på spillets præmisser.

Spilelementer kan være et redskab til at skabe engagement og viden blandt de unge
brugere, hvis nyhedshistorien designes, så den ud fra et SDTperspektiv opfylder de
tre psykologiske behov for kompetence, selvbestemmelse og tilhørsforhold.
Det er derfor vigtigt, at nyhedsredaktionen har de fornødne kompetencer, så man har
forståelse for, hvordan de enkelte spilelementer bedst implementeres i den enkelte
historie. Ofte vil det kræve et team af en journalist til den indholdsmæssige del, en
spildesigner til at lave et godt game design og en grafiker til det visuelle udtryk, da
æstetikken også er et vigtigt parameter for den samlede spiloplevelse.

Spilelementer som giver brugeren feedback på ens handlinger, for eksempel levels og
oplåsning af nyt indhold undervejs, kan bidrage til brugerens følelse af kompetence,
mens valgmuligheder i historien kan bidrage til en følelse af selvbestemmelse. Det
kan for eksempel gøres ved at at give brugeren en mulighed for at trække forskellige
elementer hen over skærmen. Særligt funktionen med ‘drag and drop’ gør brugeren
til en aktiv medskaber af historien. Netop spørgsmålet der relaterede sig til dette
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spilelement, viste sig at øge deltagernes viden om specifikke informationer i min
undersøgelse, mens mere passive dele af historien ikke øgede deltagernes
vidensniveau. Det kan derfor anbefales at implementer spilelementerne i historien, så
deltageren hele tiden interagerer med historien. En meningsfuld historie og fiktive
karakterer kan gøre historien meningsfuld for brugeren, og opfylder derved det sidste
psykologiske behov for tilhørsforhold.

Nyhedshistorier med spilelementer tager tid og ressourcer at udvikle, og derfor
anbefales det at gamificere udvalgte nyhedshistorier med høj prioritet i
nyhedsstrømmen. Nyhedshistorier kan for eksempel bruges til undersøgende
historier, hvor brugeren kan gå på opdagelse i dokumentation. Denne undersøgelse
viser, at en hård nyhedshistorie kan gamificeres, men det er vigtig at have for øje, at
spilelementerne ikke overskygger indholdet. Således bør det også overvejes, om ofte
anvendte spilelementer som points og badges er de rigtige at anvende, eller om de
taler mere til brugerens ydre end indre motivation.
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8.0 Konklusion
Formålet med dette speciale var at undersøge problemformuleringen: Hvilken effekt
har spilelementer i journalistik på unges motivation, engagement, viden og humør?
Fokus var digitale nyhedshistorier, og de unge var defineret som værende mellem
1835 år. Motivationsteorien selfdetermination theory blev brugt som teoretisk
ramme for at designe spilelementerne, så de opfyldte brugerens grundlæggende
psykologiske behov for kompetence, valgfrihed og tilhørsforhold. På baggrund af
den eksisterende forskning på området opstillede jeg seks hypoteser, som jeg ville
teste: At spilelementer i en nyhedshistorie vil give deltagerne et øget engagement,
øget motivation, mere viden og et højere humør, ligesom det især forventes at være
mænd og hyppige nyhedsbrugere vil have mere engagement, motivation og et højere
vidensniveau af en nyhedshistorie med spilelementer.

For at efterprøve hypoteserne og besvare problemstillingen lavede jeg et
surveyeksperiment, hvor to grupper af deltagere enten læste en nyhedshistorie med
eller uden spilelementer. I eksperimentet svarede deltagerne på spørgsmål om deres
humør, motivation, engagement og viden, ligesom de en uge efter svarede på et
opfølgende spørgeskema for at undersøge effekten af motivation og viden over tid.
Ved at undersøge om der var en signifikant forskel mellem de to grupper, kunne jeg
således be eller afkræfte hypoteserne.

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at spilelementer i nyhedshistorien fik brugerne
til at føle sig mere engagerede i nyhedshistorien. Selvom brugerne havde øget
engagement, havde de ikke stærkere intentioner om at læse flere nyhedshistorier,
læse lignende historier om emnet, opsøge mere information om emnet, tale med
venner, familie eller kollegaer om emnet eller anbefale historien til andre, end
deltagere der læste en historie uden spilelementer.
Spilelementer i nyhedshistorien fik heller ikke brugere til i højere grad at handle på
deres adfærdsmæssige intentioner en uge efter.
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Resultaterne fra undersøgelsen viste også, at spilelementer i nyhedshistorien fik
brugerne til at føle, at de havde mere viden om emnet, efter de havde læst historien,
ligesom som de havde et højere niveau af faktuel viden om specifikke informationer i
nyhedshistorien. En uge efter var niveauet af viden ikke længere signifikant.
Deltagere, der havde læst historien uden spilelementer havde et højere niveau af
faktuel viden om generelle informationer i nyhedshistorien. En uge var forskellen
stadig signifikant.
Undersøgelsen viste også, at en nyhedshistorie med spilelementer ikke påvirkede
mænds engagement, motivation og viden i højere grad end kvinderne, ligesom
spilelementer heller ikke påvirkede hyppige nyhedsbrugeres engagement og
vidensniveau i højere grad end deltagere, der ikke læser nyheder hver dag. Dog var
de hyppige nyhedsbrugere mere motiverede end deltagere, der ikke læste nyheder
hver dag.

Den dominerende forskning om gamification i journalistik har indtil nu været
koncentreret om indholdsanalyse, begrebsafklaringer og problematikker ved at
anvende gamification i journalistik, men vi ved ikke meget om de effekter, det har at
gamificere journalistisk indhold. Denne undersøgelse bidrager nu med empirisk
viden om, hvilken effekt spilelementer har på brugerne. Undersøgelsen bidrager
samtidig med en tilgang til, hvordan man kan anvende selfdetermination theory i en
journalistisk kontekst. Hvis spilelementer skal anvendes i nyhedsjournalistik, er det
vigtigt, at spilelementerne styrker folks indre motivation og ikke overskygger det
journalistiske indhold.
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